Nieuwsbrief jeugd oktober 2017
Kidsvoorleesclub: 'De leeuw in de muis'
Muis is zo klein en angstig dat veel dieren over hem heen kijken. De
leeuw is zo groot en dapper dat alle dieren hem bewonderen. Dat wil
Muis ook. Maar dan doet hij een bijzondere ontdekking: wie groot is
hoeft niet per se groot te zijn en wie klein is niet per se klein. En
daarmee verdwijnen alle Grote Griezel Angsten van de kleine muis.
Hierover gaat het op woendag 11 oktober 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 >

Kinderboekenweekfeest: 'Gruwelijk eng!"
Op zaterdag 14 oktober is het groot feest in de bibliotheek! Er is veel
te doen: knutselen, verkleden, voorleesvoorstelling, dansworkshop,
goochelaar Ollie, techniekworkshops, onderzoek archeologische
vondsten, spinnencakejes maken, griezelspeurtocht enz..
Dit feest wordt georganiseerd in samenwerking met: Het
Archeologisch depot Vlaardingen, Helinium, Technetkring en Vele
Vlaardingers Eén huis.

Waar en wanneer
Zaterdag 14 oktober, Centrale Bibliotheek van 10.30 uur - 15.00 uur
lees meer >

Workshop PowerPoint
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 13 oktober, Centrale Bibliotheek van 16.00-17.15 uur
lees meer >

Techniekworkshop met karton en papier (8+)
De kinderen leren over sterkte en stijfheid door middel van het
vouwen, buigen en eventueel verlijmen van papier en karton. Een
voorbeeld hiervan is een sandwichconstructie van golfkarton, of een
rond profiel maken van een opgerolde krant. Het is ook mogelijk om
door ingenieus vouwen een gekromd vlak te maken, zoals een
schaaldak. Zo kun je bouwen wat je wilt, bijvoorbeeld een stoel of een
brug.
Waar en wanneer
Dinsdag 17 oktober, Bibliotheek Holy, Koninginnelaan 773 van 15.3017.00 uur
lees meer >

Vertelvoorstelling ’Luuk en Lotje' voor peuters
Het is herfst! De tweeling Luuk en Lotje gaat in de tuin met de
gevallen bladeren spelen en zoeken net als eekhoorn eikels en
kastanjes. Tussen de blaadjes op de grond vinden ze een egeltje dat
zich klaar maakt voor zijn winterslaap. Luuk en Lotje willen de egel
graag helpen! Ze gaan een nestje bouwen. Zal dat lukken denk je?

Dit prentenboek komt tot leven; het wordt voorgelezen met behulp
van de kamishibai, een vertelkastje en vertelplaten. Vervolgens zal dit
verhaal worden uitgespeeld door de poppen Luuk en Lotje. De
kinderen doen, denken, bewegen en zingen mee!
Waar en wanneer
Donderdag 26 oktober, Bibliotheek Holy, Koninginnelaan 773 van
10.30-11.15 uur
lees meer >

Muziekweb Playlist Gruwelijk eng!
Boe! De kinderboekenweek staat in 2017 in het teken van het thema
‘Gruwelijk eng!’. Nou, daar kunnen schrijvers en illustratoren
natuurlijk wel wat mee. Maar muzikanten ook! Speciaal voor de
kinderboekenweek heeft Muziekweb een Playlist samengesteld met de
leukste enge muziek voor kinderen.….. griezelen maar!
lees meer >
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