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Kidsvoorleesclub weer van start
Voorlezen maakt alles leuker en helemaal in de Kidsvoorleesclub! De
Kidsvoorleesclub is op op iedere 2e woensdag van de maand in de
centrale bibliotheek en in filiaal Holy van 14.30-15.30 uur.
De Kidsvoorleesclub is voor kinderen van 3 tot 7 jaar. We lezen voor
en praten met de kinderen over het boek, we zingen en knutselen.
Elke keer is het weer een verrassende middag. Ouders of begeleiders
kunnen gewoon bij de Kidsvoorleesclub aanwezig zijn.
Nieuwsgierig? Kom dan kijken op woensdag 12 september in de
bibliotheek. We starten om 14.30 uur!
lees meer >

Workshop PowerPoint (8+)
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen meedoen aan de workshop PowerPoint.
We leren de kinderen hoe ze een leuke, spannende en flitsende
presentatie kunnen maken voor hun spreekbeurten.
De workshop is gratis maar aanmelden is nodig in verband met het
aantal computers.
Waar en wanneer
- vrijdag 14 september in filiaal Holy, Koninginnelaan 773.
- vrijdag 28 september in de centrale bibliotheek, Waalstraat 100.

lees meer >

Vertelvoorstelling: Kom erbij
Voor kinderen van ca. 2 tot 4 jaar en hun ouders/opvoeders speelt
Kiekeboek op donderdag 27 september in de Bibliotheek Holy,
Koninginnelaan 773, de vertelvoorstelling: ‘Kom erbij’.
De voorstelling is gebaseerd op het prentenboek 'Kleine bever en de
echo' van Amy MacDonald.
Het verhaal wordt voorgelezen met behulp van het verteltheater
vervolgens nagespeeld met behulp van liedjes en poppenspel. De
kinderen zingen en bewegen mee. Kom er dus bij! Inloop is vanaf
10.15 uur. De voorstelling begint om 10.30 en duurt tot 11.15 uur.
Graag vooraf aanmelden in verband met het aantal beschikbare
plaatsen.
lees meer >

Boekenbende is vernieuwd
In september starten wij weer met de BoekenBende. Kinderen die van
verhalen en boeken houden zijn van harte welkom.
In plaats van 8 aaneengesloten bijeenkomsten, zijn er nu 4 losse. Je
kunt dus kiezen hoeveel keer je komt. De BoekenBende één keer
bijwonen is leuk, maar 4 keer is super leuk!

lees meer >
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