Biebnieuws 2. Kinderboekenweek ‘En toen?’
Het is weer bijna Kinderboekenweek! Van 30 september tot en met 11
oktober zijn er in het hele land allerlei activiteiten rondom kinderboeken.
Met dit jaar extra aandacht voor boeken bij het thema “En toen?”. Met dit
thema gaan we terug in de tijd. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere
tijden te ontdekken. Boeken brengen de wereld van vroeger tot leven.

Wat is er anders?
 Normaal gesproken wordt de Kinderboekenweek landelijk feestelijk geopend met het
kinderboekenbal en het bekendmaken van de Griffels en Penselen (mooiste verhalen en
illustraties). De bekendmaking van de prijswinnaars ging dit jaar anders. Hoe? Kijk hier.
 De Kinderboekenweek wordt dit jaar met alle scholen tegelijkertijd geopend! Op 30
september vanaf 10.00u is dit live te volgen op www.kinderboekenweek.nl of via Facebook.

Wat is hetzelfde?
 Kinderen voor Kinderen maakte een lied met dans passend bij het thema
van de Kinderboekenweek.
 De Talentgroep van dansvereniging RKDOS uit Kampen neemt ook dit jaar
bij dit lied een eigen videoclip op in onze bibliotheek aan de Oudestraat.
Binnenkort te bekijken op onze website en Facebookpagina.
 Make Some Noise Kids maakte het christelijke themalied met dans.
 De Kinderboekenweek is een mooi moment om met je kind naar de
boekwinkel te gaan. Je krijgt bij aankoop van €12,50 aan kinderboeken het
kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar is dat De diamant van Banjarmasin,
geschreven door Arend van Dam. Voor €7,25 koop je voor de jongsten het
prentenboek van de Kinderboekenweek: Tweeling! van Mylo Freeman.

Wat is er te doen in de bieb?
Dit jaar organiseren we niet één groot feest, maar spreiden we de activiteiten over de week. Alle
activiteiten zijn gratis, maar aanmelden is verplicht.




Op woensdag 30 september openen we de Kinderboekenweek met Goochelaar Jan en de
voorstelling ‘Sterke verhalen’. Ontdekken jullie de 37 verstopte boeken?
Op zaterdag 3 oktober kun je leren dansen op het themalied van Kinderen voor Kinderen.
De Talentgroep van RKDOS leert ons de dans aan. Wie swingt er met ons mee?
Op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een aantal leuke creatieve workshops.

Zie voor meer info en het bestellen van de gratis tickets voor deze activiteiten onze website.
Tot gauw in de bieb!

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen:
volg ons op Facebook. Op Instagram vindt u boekentips van onze leesconsulenten. Weten
wat er in de Bibliotheek Kampen gebeurt? Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.

