4 T/M 6 JAAR
Als jĳ je eigen biebpas mag ontwerpen, hoe ziet deze er dan uit?

ZOMER
IN JE BOL
BINGO
CHALLENGES
@ DE BIEB

Hoeveel boeken heb jĳ op
elkaar gestapeld?

Plak hier de uitgeknipte letters

Heb je 8 challenges gedaan? Haal dan voor 1 september je prĳs op bĳ de bieb!

Doe mee met de ZOMER IN JE BOL BINGO
van de bieb! Je hoeft je deze zomer niet te
vervelen… Want de bieb heeft supertoffe
challenges voor je bedacht. Vink de challenges af op
je bingokaart. Heb je minimaal 8 challenges gedaan? Lever dan de
bingokaart vóór 1 september in bĳ een van onze medewerkers in de
bibliotheek en win een prĳs!
Meer weten? Surf snel naar www.obgz.nl/bingo.

ZOMER IN JE BOL
BINGO
Ben je er klaar voor?! Hieronder vind je 12 vakjes met
verschillende challenges. Kleur het vakje in als je er één af hebt.
Heb je 8 challenges gedaan? Dan krĳg je een leuke prĳs!

Sporten met boeken, dat is nog eens leuk! Stapel wat boeken op
elkaar en spring er overheen. Of slalom door een zelfgemaakte
boekenbaan.
Maak een boekentoren! Begin met de grootste boeken onderaan.
Hoe hoger, hoe kleiner de boeken. Stapelen maar!
Lees een prentenboek samen met je moeder of vader. Wie zou
jĳ het liefste willen zĳn? En jouw vader of moeder?
Wat is jouw lievelingsboek? Maak een tekening van wat jĳ het
allerleukste vindt aan dit boek.
Verstop boeken in huis en laat iemand ze zo snel mogelĳk vinden.
Iedereen klaar? Boeken zoeken maar!
Kun jĳ een sprookjesfiguur nadoen zonder te praten? Misschien
wel een reus, of een prinses? Laat jouw ouders het raden!
Los samen met je ouders het raadsel op van het plaatje van de bĳ,
de vlieg en de bĳl. Yes! Je heb een rebus opgelost.
Dominosteentjes worden ook wel eens gebruikt om achter elkaar
te zetten. Maar…..dát kan natuurlĳk ook met boeken!
Wat was het lievelingsboek van je ouders? Vertel, vertel…
en leen het nog eens in de bieb.
Lukt het jou om op één been een prentenboek te bekĳken en
het boek daarna op je hoofd te leggen? Handen los!
Kun jĳ de letters van B i e b uit een oude krant of tĳdschrift
knippen? Plak de letters in het vakje op de achterkant van deze
bingokaart.
Ontwerp je eigen biebpas in het lege vakje op de achterkant
van deze bingokaart.

