extra editie sept 2020

En Toen? De KinderBoekenweek komt eraan!
Wil jij op reis door de tijd?
Dit jaar staat de Kinderboekenweek - 30 september t/m 11
oktober - in het teken van geschiedenis met het thema En
toen?
De Bibliotheek Heusden organiseert verschillende activiteiten voor

kinderen waarbij ze op expeditie door de tijd gaan. Zo kunnen ze aan
de slag met Superstructuren, meedoen met de spelmiddagen, de
schrijfwedstrijd of een voorstelling bijwonen.
Natuurlijk staan de bekroonde kinderboeken centraal deze week. Het
zijn weer prachtige verhalen met mooie illustraties. Deze boeken
staan de eerste paar dagen ter inzage maar kunnen al wel
gereserveerd worden.
Kijk hier voor een overzicht van alle activiteiten tijdens de
Kinderboekenweek en wacht niet te lang met inschrijven!

Wie hebben er zilveren griffels en penselen
gewonnen?
Nou kijk zelf maar!
Want op de site van de KinderBoekenweek kun je de filmpjes bekijken
hoe de winnaars verrast zijn met de zilveren griffels en penselen.
Nu is het natuurlijk nog even wachten op de vraag: Wie zijn de
winnaars van de gouden griffel en het gouden penseel?

Dat wordt op 29 september bekend gemaakt, dus die schrijvers en
illustratoren zitten nog even in spanning.
lees meer >

Reis door Kinderboekentijd
Voorstelling | woensdag 7 okt | 14.30 tot 15.15 uur | de
Bibliotheek Vlijmen | gratis | aanmelden
Als afsluiting van de Kinderboekenweek 2020 in de Bibliotheek
Heusden is er een leuke voorstelling. Oma Nellie komt op bezoek en
gaat met ons op reis door Kinderboekentijd. Hoe was dat vroeger toen
er nog geen tablets en mobieltjes waren? Hoe en wat lazen kinderen
vroeger? Oma Nellie komt er alles over vertellen in een mooie
voorstelling.
Dat wil ik graag zien!
lees meer >

Super Structuren bouwen met ‘Mad Science’
Workshop | vrijdag 2 okt | 16 tot 17 uur | de Bibliotheek
Drunen | gratis | aanmelden
‘En toen?’ is in oktober het thema van de Kinderboekenweek. Oftewel:
Geschiedenis! En daar hoort zeker architectuur bij! Al vele eeuwen
wordt er heel veel onderzoek gedaan naar hoe je nu het beste iets
groots kunt bouwen. In deze workshop leer je van alles over ‘Super
Structuren’ en je gaat er ook zelf mee aan de slag.
Dus meld je aan en bouw mee!
Weet jij waar ter wereld het hoogste gebouw staat? Over Super
Structuren gesproken, kijk eens hier.

Bedenk jouw eigen middeleeuwse verhaal!
Workshop | zaterdag 10 oktober | 11 tot 12.30 uur | de
Bibliotheek Vlijmen | gratis | aanmelden
Ben jij ook gek van kastelen, ridders, jonkvrouwen en alles wat met
de middeleeuwen te maken heeft? Al heel lang bedenken mensen
verhalen en schrijven deze op. Maar hoe pak je dat aan? Samen met
kinderboekenschrijver Patrick Leijte bedenk jij je eigen verhaal.

Ja, ik wil ook mijn eigen ridderverhaal schrijven!

Speel of bén jij de held of heldin van de AdventureClub?
Adventure-Club | diverse data/vestigingen | gratis |
aanmelden | voor kinderen van 10 t/m 13 jaar
Na een succesvolle eerste online versie gaan we nu echt met elkaar
om tafel. Tijdens deze spellen word je meegenomen in een spannend
verhaal waarin jij de Held of Heldin bent.
Op 23 september en 7 oktober duiken we vanaf 15.30 uur de Noorse
mythologie in en helpen we Thor en Tyr een stel reuzen te verslaan.
Op 14 oktober gaan we vanaf 15.30 uur op pad naar een oude
kasteelruïne, waar een duistere ridder rondwaart.
Hou mijn plaatsje vrij. Ik versla die reuzen wel even!

Leuk om te doen!
Wat kun je nog meer doen in de Kinderboekenweek?
Speciaal voor speurneuzen, kasteelbouwers en alle kinderen, die
misschien wel met hun ogen dicht, de meest 'vreemde' geluiden
kunnen raden.
Scroll naar onderen op de website en ga aan de slag!
lees meer >

Videoclip En Toen? Challenge!
Kinderen voor Kinderen heeft ook dit jaar weer een videoclip
opgenomen. Waar? In het Rijksmuseum! Hoe cool is dat?
Schrijfster Tosca Menten schreef de tekst over avonturen en helden
van vroeger. Vroeger...de aarde was nog plat, je lamp was de maan,
je huisdier een rat. En weet jij hoe het met Albert Einstein zat?
Blijven zitten als je dit liedje hoort, gaat écht niet: Luister, zing en
dans mee!
En misschien wel nóg leuker... doe mee met de Challenge

Het Kinderen voor Kinderen liedje vind je achter de 'Lees Meer' knop.
lees meer >
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