Nieuwsbrief jeugd januari 2018
Gelukkig nieuwjaar
Het team van de Bibliotheek Vlaardingen wenst jullie een gelukkig en
gezond 2018 toe met veel leesplezier. Dit jaar gaan we natuurlijk weer
veel leuke activiteiten organiseren voor alle kinderen. Wij hebben er
veel zin in!

Kidsvoorleesclub: 'Marc's grote gevaarlijke tanden'
Marc kwam uit een familie vol Buitengewoon Gevaarlijke alligators. Hij
joeg iedereen in het oerwoud de stuipen op het lijf. Daar was hij het
allerbeste in. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks: de dieren in de
jungle komen achter zijn Grote Geheim. Zal Marc ooit weer
angstaanjagend kunnen zijn?
Hierover gaat het op woendag 10 januari 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 >

Workshop Scratch voor 9+
Scratch is een programma waarmee kinderen kunnen leren
programmeren. Ze kunnen allerlei leuke programma’s maken, zoals
interactieve strips, muziekprogramma’s en spelletjes. Je kunt Scratch
opvatten als een grafische programmeeromgeving. Grafisch omdat je
niet typt, maar met blokjes sleept en programmeren omdat de stapels
blokjes een programma vormen waar jouw computer naar luistert.
Bij deze workshop gaan de kinderen het spelletje 'mollen meppen'
maken. De workshop is bedoeld voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Toegang is gratis. Aanmelden kan per mail:
info@bibliotheek.vlaardingen.nl
Waar en wanneer
Vrijdag 12 januari, Centrale Bibliotheek van 16.00-1715 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 19 januari, Bibliotheek Holy van 16.00-17.00 uur
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 >

Boekenverkoop 20 januari
Op zaterdag 20 januari verkoopt de centrale bibliotheek, Waalstraat
100, afgeschreven boeken, tijdschriften, cd's en dvd's. De verkoop is
voor iedereen toegankelijk! Wees er snel bij want op=op! En voor de
prijs hoeft u het niet te laten.
Waar en wanneer
Zaterdag 20 januari, Centrale Bibliotheek van 10.30 uur - 15.00 uur
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 >

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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