Biebnieuws 2. Kinderboekenweek

Het is weer Kinderboekenweek! Van 2 tot en met 13 oktober zijn er in het hele land activiteiten
rondom kinderboeken. Met dit jaar extra aandacht voor boeken die passen bij het thema “Reis mee!
voertuigen”. Met het thema gaan we op reis in kinderboeken. Het gaat nu niet om de plek waar je
naar toe gaat, maar om het vervoer erheen. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt.
De maand oktober is ook de Christelijke Kinderboekenmaand. Het thema van deze boekenmaand
sluit aan op dat van de Kinderboekenweek en is dit jaar: “Op reis”.
Leuk om te weten
 Kinderen voor Kinderen maakt elk jaar een nieuw lied met een dans die
past bij het thema van de Kinderboekenweek. De Talentgroep van
RKDOS uit Kampen maakte bij dit themalied een mooie videoclip in onze
bibliotheek.
 De Kinderboekenweek is een mooi moment om met je kind naar de
boekwinkel te gaan. Je krijgt, bij aankoop van minimaal 10 euro aan
kinderboeken, het kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar is dat
Haaientanden, geschreven door Anna Woltz.
 Voor €7,25 koop je voor de jonge kinderen het prentenboek van de
Kinderboekenweek. Dat is nu André het astronautje van André Kuipers.
 De Kinderboekenweek wordt landelijk feestelijk geopend met het
kinderboekenbal en het bekend maken van de Gouden Griffel (mooiste
verhaal).
Wat is er te doen in de bieb?
 Op woensdagmiddag 2 oktober om 14.00 uur is er het kinderboekenweekfeest met als thema
‘Reis mee! Voertuigen’ in de Stadskazerne.
 Op woensdagmiddag 9 oktober vanaf 13.30 uur is er kinderboekenverkoop in IJsselmuiden.
 Op zaterdagmiddag 12 oktober om 15.00 uur sluiten we de Kinderboekenweek af met de
theatervoorstelling ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ van Goochelaar Jan in de Stadskazerne.
Welkom! Kijk voor meer informatie op onze website.

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.

