extra editie oktober

Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek in oktober

Gi-Ga-Groen! Ontdek de natuur in de Kinderboekenweek
De natuur is overal om ons heen en buiten is er van alles te ontdekken
en te doen. Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte
natuurheld te worden. Leer bijzondere dierenweetjes in informatieve
boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste
buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in
prentenboeken.
Duik in de Gi-Ga-Groene wereld van de Kinderboekenweek.
lees meer >

Welke boeken er gekozen zijn door kinderen?
Wie de gouden griffel en het gouden penseel gewonnen hebben, dat
wordt bekend gemaakt op 4 oktober. Dus dat kunnen we je nog niet
vertellen, maar wil je weten welke boeken favoriet zijn bij kinderen?
Klik dan op de oranje knop hieronder en lees vast een stukje uit ieder
boek. Denk je, hé ik wil wel weten hoe dat verhaal afloopt, ga dan
meteen door naar de onlinebibliotheek. Kies daar het boek dat je wil
lezen, of waar je naar wil luisteren op een smartphone, tablet of pc.
Wil je gewoon een echt boek lezen, kijk dan in onze catalogus of zoek
het op als je in de Bibliotheek bent.
lees meer >

Kidscollege over Weer en Klimaat
vrijdag 30 september | 16.00 tot 17.00 uur | de Bibliotheek
Vlijmen
In aanloop naar de Kinderboekenweek staat dit leuke en leerzame
college over Weer en Klimaat op het programma.
Het weer bepaalt wat je op een dag doet. Vandaag gaat het regenen,
morgen schijnt de zon. Maar wat is het weer eigenlijk en waar speelt
het weer zich af? Heeft het invloed op landschappen en hoe kun je
weersvoorspellingen doen en met welke ‘hulpmiddelen’? Je hoort
steeds vaker dat het klimaat aan het veranderen is. Maar waardoor en
wat kunnen wij er aan doen? Kortom een hoop te bespreken en te
leren met elkaar.
Het Kidscollege is gratis, wel aanmelden via de website.
lees meer >

Boekie Big in Oudheusden
woensdag 19 oktober | 15.30 tot 16.30 uur | de Bibliotheek
Oudheusden
Iedere maand komt het poppentheater (3+) naar de Bibliotheek.
Boekie Big is een dapper, soms bang, brutaal en stoer lief varken. Hij
neemt elke keer een ander boek mee waaruit wordt voorgelezen. In
oktober is dat een Gi-Ga-Groen boek en speelt 'de Vliegende koffer'
haar voorstelling in Oudheusden.
Toegang gratis, wel graag aanmelden.
lees meer >

Expositie Gi-Ga-Groen van Fotoclub Drunen
De leden van Fotoclub Drunen maken graag foto’s in de natuur. GiGa-Groene foto’s. Speciaal voor de Kinderboekenweek hebben ze een
mooie expositie samengesteld. Deze tentoonstelling is van eind
september tot 28 oktober te zien in de Bibliotheek Drunen. Kom je
deze ook bekijken als je boeken uit komt zoeken om (voor) te lezen
tijdens de Kinderboekenweek?

Hoe Gi-Ga-Groen ben jij?
Speciaal voor de Kinderboekenweek is een Gi-Ga-Groene Game
ontwikkeld. Samen met Trux, het vreemde marsmannetje, gaan
kinderen op ontdekkingstocht. Onderweg komen ze o.a. plastic flesjes

tegen in de oceaan, ontdekken ze wat de gevolgen zijn van het
terugtrekken van de poolcirkel en helpen ze een tovenaar met het
vinden van edelstenen. Tijdens het spelen worden ze op een leuke
manier gestimuleerd om te lezen. Je kan de game vanaf 5 oktober
spelen door de QR-code op de posters in de Bibliotheek te scannen of
via onze webiste.
lees meer >

Het kinderboekenweekgeschenk van 2022 is...
'De Waanzinnige Boomhut' van Andy Griffiths en Terry Denton! In dit
boek lees je over de meest waanzinnige gebeurtenissen in en rond de
waanzinnige boomhut.
Je krijgt het Kinderboekenweekgeschenk bij besteding van € 12,50 of
meer aan kinderboeken bij de boekhandel.
Het prentenboek van de Kinderboekenweek 2022 is: Egalus van Marije
Tolman. Ook dit boek is vanaf 5 oktober, verkrijgbaar in de
boekhandel.
Wil je deze boeken lenen bij de bieb? Reserveer ze dan alvast!

Nieuwe voorzitter Speel-o-Theek
Vanaf 1 juli 2022 heeft Cees Berghout de prachtige en uitdagende
taak om voorzitter te zijn van de Speel-o-Theek. De Speel-o-Theek
bedankt Ron Prins voor zijn enorme inzet en toewijding waarmee hij in
de afgelopen jaren de toekomst van de Speel-o-Theek goed op de rails
heeft gezet.
Even voorstellen…. Cees Berghout, 69 jaar, getrouwd, 2 kinderen
en sinds april 2020 woonachtig in een mooi toekomstbestendig
appartement in Vlijmen. Vanuit Hellevoetsluis zijn we dichterbij de
kinderen gaan wonen.
lees meer >
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