
Overal zijn letters
Zie jij op straat ook ‘toevallige’ letters?
Maak een foto en stuur hem naar educatie@oba.nl. Doe je dit vóór 1 mei 2018, dan maak je kans op 
een OBA-goodiebag! 

Tips
In de OBA staan de eerste leesboekjes bij elkaar. 
Hoe vind je ze en welke leesniveaus zijn er?
Hoe kun je je kind helpen met het leren lezen?
Het antwoord op deze vragen vind je in de flyer Leren lezen, 
die je kunt ophalen in elke OBA-vestiging. 
Of kijk op oba.nl/lerenlezen. 

Lid worden
Lid worden is gratis én boetevrij voor iedereen tot en met 18 jaar en gaat makkelijk via oba.nl/lidworden.
Je kunt ook naar de OBA komen, de adressen van de 26 vestigingen staan op oba.nl/vestigingen. 
Neem een paspoort of ID-bewijs (van je kind) mee.

Met een OBA-pas kun je…
-  jeugdboeken, strips, luisterboeken, games en meer lenen
-  gratis meedoen aan activiteiten, zoals voorlezen en jeugdtheater

Leesfeest in de OBA
In de maand maart 2018 zijn er workshops en voorstellingen speciaal voor kinderen uit groep 3 en hun 
ouders/verzorgers. Houd oba.nl/lerenlezen in de gaten, binnenkort verschijnt daar het programma.
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De wereld is vol met interessante verhalen, met kennis die het waard is om te 

delen. In de OBA komen jong en oud samen om dat te ontdekken. Er is spannend 

jeugdtheater, exposities over de mooiste kinderboeken en er zijn voorleesuurtjes 

in de 26 OBA-vestigingen. En het mooie is: iedereen tot 19 jaar is gratis lid. Met 

het OBA-lidmaatschap kunnen kinderen gratis én boetevrij lenen en ontvangen 

zij 50% korting op alle jeugdactiviteiten. Meer weten over wat de OBA te bieden 

heeft voor ouders en kinderen? Kijk op oba.nl/jeugd.

geen aa,  
maar als in tak

als in maan
niet bee, maar 

bu, met een bijna 

onhoorbare u

geen ee,  
maar als in zes

als in teen
geen ef,  
maar fff

geen haa, maar 

hu, met een bijna 

onhoorbare u

als in fiets
geen zet,  
maar zzz

 obamsterdam

  leren
lezen

Uitspraak van de letters

a aa b

e ee f

h ie z

Kom naar de OBA 

en ontdek wat er allemaal te doen is
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