Programma
Kinderboekenweek 2018

Elke dag:
De Griffels en Penselen
Elke Kinderboekenweek worden de Griffels en Penselen voor de mooiste boeken bekend gemaakt. Die
boeken kun je natuurlijk bewonderen (en reserveren) in de Mooie-Dingen-Wand.
Vriendjesverhalen voorlezen
Iedere werkdag (maandag tot en met vrijdag) in de Kinderboekenweek, wordt er van 15.30-16.00 uur
voorgelezen door een medewerker van de bibliotheek. Prentenboeken en voorleesverhalen over
vrienden en vriendinnen. Mensenvrienden en dierenvrienden. Voor kinderen van 4-8 jaar, en verder
voor iedereen die het leuk vindt om naar een mooi verhaal te luisteren.
Toegang: gratis
Kinderboekenparcours
Haal je vriendenstickerkaart in de bibliotheek en verzamel alle stickers. De stickers kun je verdienen
door opdrachten te doen bij de leukste boeken over vriendschap voor kinderen uit Groep 3, 4, 5 en 6.
Op de Jeugdafdeling staan de opdrachten klaar. En… je mag er de hele Kinderboekenweek over doen,
kom gewoon elke dag gezellig langs.
Kosten: gratis

Woensdag 3 oktober: Poppenkastspel Kinderboekenweek Special
10.00 – 10.30 uur
Ook voor de allerkleinsten hebben we een activiteit in de Kinderboekenweek. Patricia Vossenberg die de
opleiding tot poppenspeler in Den Haag volgt, speelt het verhaal Kikker en zijn vriendjes, naar het boek
van Max Velthuijs.
Voor kinderen van 2,5 – 4 jaar (en hun (groot)ouders)

Woensdag 3 oktober: Met je boekenvriend op de foto
14.30 - 16.30 uur
Met een Gorgel op de foto? Of met
Dolfje, Bram Botermans of de Grijze
Jager? Deze middag kan dat. Sarah
Kuipers van Tiki Koko Digilab komt
met haar magische Groene Scherm.
Jij kiest je Boekenvriend (uit een lijst
van vriendjes die wij hebben
gekozen) en Sarah maakt een foto
van jou en je Boekenvriend. Laat je
e-mailadres achter en de foto wordt
toegestuurd.
Toegang: gratis

Vrijdag 5 en 12 oktober
Meneer van Woord vertelt Vliegensvlug over de bekroonde boeken op De Vloer
Martin Bergsma is Meneer van Woord als hij vertelt. In de Kinderboekenweek vertelt hij over de
bekroonde boeken van de Kinderboekenweek.
Op vrijdag 5 oktober voor kinderen van 4 – 7 jaar
Op vrijdag 12 oktober voor kinderen van 8 -12 jaar
Toegang: gratis
16.00-16.30 uur

Woensdag 10 oktober
Maak je droomfoto
15.00 - 17.00 uur
Heb jij altijd als eens de hoofdpersoon willen zijn in je favoriete
boek? Vliegend als Harry Potter op een bezemsteel, een gebouw
op klimmen als de Grijze Jager, of op avontuur met de
Gorgels? Het kan allemaal. Maar hoe dan ? Je gaat aan de
gang met het maken van een soort plat-lig-schilderij. Met
doeken, papier en huishoudelijke spullen kun je heel veel
vormen maken op de grond... Miriam van Pictures by Mir legt je
uit hoe je dat slim en tof kan doen en helpt je een beetje mee.
Als je eigen verhaal klaar is mag jij de hoofdrol zijn en maak je
je eigen foto van bovenaf. Hoe cool is dat.. ben je benieuwd naar hoe zoiets eruit ziet; kijk maar eens
op http://www.picturesbymir.nl/index.php/free/
Maximum aantal deelnemers: 10
Leeftijd: 8 - 12 jaar
Opgeven via www.bibliotheek-wijchen.nl
Toegang:

€ 2,50
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