Extra editie oktober

De Kinderboekenweek komt er aan met het
thema: Worden wat je wil!

Heerlijk fantaseren over wat je later allemaal kunt
gaan doen, dat kan in de Kinderboekenweek!
Worden wat je wil! Weet jij het al?
Of je nou vlogger, brandweerman, kokkin, accountant of
zwembadentester wilt worden… je kunt er gewoon voor gaan!
Natuurlijk besteedt de Bibliotheek Heusden ook weer aandacht aan de
boekenfeestweek voor kinderen. In deze nieuwsbrief zie je wat er
allemaal te doen is in de Kinderboekenweek. Veel plezier!
lees meer >

'Boekie in de bieb, voorlezen met Tante Boekie en
het Feestvarken'
zaterdag 16 oktober | 11.00 -11.30 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | gratis | reserveren
Tante Boekie en Feestvarken hebben er enorm veel zin in! Zij komen
voortaan iedere maand naar de Bibliotheek om samen met de
kinderen te luisteren naar het voorlezen van de leukste
prentenboeken. En geen betere tijd om de voorleesfeestjes (idee van
Feestvarken) te beginnen dan in de Kinderboekenweek.
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Komen jullie ook?
Iedere derde zaterdag van bijna iedere maand zullen Tante
Boekie en Feestvarken aanwezig zijn bij het voorlezen.
Boekie en Feestvarken: Poppentheater de Vliegende Koffer.

lees meer >

Jeugdtheatervoorstelling op zondag door Van Niks &
van Alles: Worden wat je wil! Weet jij het al?
zondag 17 oktober | 11.30 -12.15 uur | de Bibliotheek Drunen
| gratis | reserveren
Ieder kind fantaseert of speelt na wat hij of zij later worden wil. Zo
ook Janine. We zien haar op haar slaapkamer, in pyjama, dromend
van … en hopend op…
Een beroep: als kok; als dwalende danseres; You Tuber of
badjuffrouw? Maar ze weet het niet… dus neemt ze de kinderen mee
op onderzoek in een grappige voorstelling.
Een ‘kindercabaret’ voor kinderen van 4 t/m 9 jaar. Er is veel te zien,
te kiezen en te lachen. Er is muziek en de sketches volgen elkaar
razendsnel op.
Een interactieve voorstelling die wordt afgesloten met leuke
opdrachten voor de kinderen.
foto: Van Niks & van Alles
lees meer >

Ontdek het in de bieb met Beroepengames!
woensdag 6 oktober t/m zondag 17 oktober | gratis | alle
vestigingen tijdens openingsuren
Wil jij later drakenkweker worden, of toch liever dierenarts, vlogger of
DJ? Tijdens de Kinderboekenweek kun je in de bieb ontdekken wat
voor leuke beroepen er zijn en welk beroep het best bij jou past. Kom
naar de Bibliotheek en doe mee met je telefoon of tablet.
Worden wat je wil, ontdek het in de bieb!
lees meer >

Fototentoonstelling: Worden wat je wil!
4 oktober t/m 30 oktober | de Bibliotheek Drunen | tijdens
openingsuren
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later! De leden van Fotoclub Drunen hebben zich
laten inspireren door dit thema en hier speciaal een expositie voor
samengesteld. Kom kijken!

lees meer >
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