Nieuwsbrief jeugd februari
Nationale Voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie,
ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt ze veel plezier. Speciaal voor
peuters en kleuters zijn er van 24 januari t/m 3 februari 2018: De
Nationale Voorleesdagen.
Elk kind van 1 t/m 6 jaar dat lid wordt tijdens de Voorleesdagen
ontvangt van de bibliotheek een lief welkomscadeautje: het
vingerpoppetje van de tijger uit het boek Ssst! De tijger slaapt. Dus
kent u iemand met een kind, dat nog geen lid is van de Bibliotheek?
Attendeer hem/haar op deze leuke actie.
lees meer >

Vertelvoorstelling Ssst! de tijger slaapt (2 t/m 6 jaar)
Kiekeboek verzorgt de vertelvoorstelling: ‘Ssst de tijger slaapt.'
Dit prentenboek wordt op interactieve wijze voorgelezen met behulp
van een verteltheater en komt vervolgens tot leven. Het verhaal wordt
met handpoppen nagespeeld en de kinderen denken, doen, bewegen
en zingen mee!
Waar en wanneer
Zaterdag 27 januari, Centrale Bibliotheek van 15.15-16.00 uur of van
16.15-17.00 uur
lees meer >

Leer programmeren met Botje Bij (4 t/m 6 jaar)
Tijdens de workshop Botje Bij komen kinderen op een speelse manier
in aanraking met techniek. Ze maken kennis met Botje Bij: een
programmeerbare robot, die doet wat jij wilt.
Geef Botje Bij maar een opdracht en kijk wat er gebeurt. Bijvoorbeeld:
naar voren, naar achteren, draai naar links, draai naar rechts, hij doet
het allemaal. Bovendien neemt Botje Bij je mee in een mooi verhaal,
een prachtig prentenboek.
Kortom: een leuke workshop voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.
Waar en wanneer
Vrijdag 26 januari, Centrale Bibliotheek van 16.00 uur - 17.00 uur
Vrijdag 2 februari, Bibliotheek PWA van 16.00 uur - 17.00 uur
lees meer >

Kidsvoorleesclub: 'Mag ik meedoen?'
Eend wil graag nieuwe vrienden maken en meedoen met de leeuwen
of de olifanten. Maar hij kan niet BRULLEN als een leeuw of
TROMPETTEREN als een olifant. Wat nu?
Hierover gaat het op woendag 14 februari tijdens de
Kidsvoorleesclub.
Kinderen van 3 t/m 7 jaar kunnen met hun ouders/verzorgers/opa's
en oma's komen luisteren, zingen en knutselen. De voorleesclub is
elke 2e woensdag van de maand van 14.00 uur tot 15.30 uur in de
Centrale Bibliotheek en in filiaal Holy.
lees meer >

Boekaniers zoeken nieuwe bendeleden
Voor kinderen die in groep 6, 7 of 8 zitten en van lezen houden
bestaat er een gezellige leesclub. Zo'n club noemen we een
boekenbende en De Boekaniers is de naam van de Boekenbende in
Vlaardingen.
Vind jij het leuk om op een andere manier bezig te zijn met woorden,

zinnen of verhalen? Of vind jij het leuk om te vertellen over de
verhalen die je hebt gelezen? Dan is de bende vast iets voor jou.
De bendeleden vinden de bijeenkomsten super leuk, onwijs, ultra,
super, fantastisch en ME-GA-Geweldig.
Wil je een keer komen kijken of het echt zo leuk is? Geef je dan op.
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 9 februari.
lees meer >
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