Depoter for børn
fra Syddjurs Bibliotek

Børnebibliotekets bøger åbner for
en verden af…
leg, oplevelser, viden, sjov og fællesskab!
Vi vil gerne give børnene i Syddjurs gode oplevelser med bøger og være med til at grundlægge en
interesse for bøger og biblioteket, som vil vare
ved resten af livet. Derfor kan I låne depoter
med masser af spændende bøger, der netop kan
være med til at skabe leg, oplevelser, viden, sjov
og fællesskab for jeres børn.
Hvis I endnu ikke modtager depot, men ønsker at
oprette et, hører vi gerne fra jer – på næste side
ser I jeres valgmuligheder.
Vælg det antal depoter for vuggestue- og
dagplejebørn og/eller børnehavebørn I ønsker,
og send en mail til syddjursbibliotek@syddjurs.dk.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Med venlig hilsen jeres børnebibliotekar

Vælg
mellem:

Depotposer for vuggestue- og dagplejebørn. Et depot indeholder 30 materialer,
primært pegebøger, men også musik, en
film og en fagrelevant bog for de voksne.

Depotkasser for børnehavebørn. Et depot
indeholder 50 bøger, bl.a. billedbøger, fagbøger, sangbøger, eventyr og bøger til højtlæsning.

Vi skifter depotet hver tredje måned. I får kørselsdatoerne ved første
depot.
I kan se jeres udlån på syddjursbibliotek.dk. Kontakt biblioteket hvis I
mangler loginoplysninger.
I kan også selv bestille materialer via syddjursbibliotek.dk eller ved at
kontakte biblioteket. Afhentning af disse foregår på biblioteket.
Det er gratis at få depot fra biblioteket, dog hæfter private institutioner
for bortkomne og kassable materialer.

HUSK:
Syddjurs’ børn og børneinstitutioner er
altid velkomne på biblioteket!
I kan bruge biblioteket alle dage fra kl. 8.00-22.00, I skal
bruge en voksens sygesikringskort for at åbne døren.
Se også de betjente åbningstider på syddjursbibliotek.dk
På biblioteket kan I lege, læse højt, selv vælge bøger og
bare have det rart. Det

er jeres bibliotek!

I er altid meget velkomne til at kontakte jeres lokale
børnebibliotekar:
Anne-Marie van de Weerd
Ebeltoft Bibliotek
Vestervej 17
8400 Ebeltoft
Tlf.: 87 53 57 10

Louise Stenmann Jørgensen
Hornslet Bibliotek
Tingvej 35
8543 Hornslet
Tlf.: 87 53 56 70

Anne-Marie van de Weerd
Kolind Bibliotek
Bugtrupvej 31
8560 Kolind
Tlf.: 87 53 57 80

Kis Walther
Rønde Bibliotek
Skolevej 12-14
8410 Rønde
Tlf.: 87 53 51 60

