apps.
bewerken met leuke
17.30 uur
5 nov. van 15.30 tot
Wanneer donderdag
Heteren
Waar Bibliotheek

Plak hier je foto of
maak een cartoon
van jezelf

 Kleur bij de activiteit
C

die je leuk lijkt het

hartje in
C

Waar



met activiteit
enkale
YOUTUBER?
HOE WORD JE EEN
XL 8+
KINDERCOLLEGE
Teun Peters, bekend
YouTuber én Nijmegenaar
kinder
leert je tijdens dit
van Dylan Haegens,
leukste video’s maakt.
college hoe je de
tot 12.00 uur
20 sept. van 11.00
Wanneer zondag
Bibliotheek De Mariënburg
Waar Nijmegen,

Gemeenten Beuningen • Lingewaard • Overbetuwe | nummer 1 september 2020

8+
DIGI PLAYGROUND
lijkt
CODERDOJO BEUNINGEN
games ontwikkelen…
websites bouwen,
Je eigen app maken,
naar CoderDojo!
Kom dan iedere maand
jou dit wel wat?
17.30 uur
6 okt. van 16.00 tot
Wanneer dinsdag
Beuningen
Waar Bibliotheek

nder

8+

ELST 10+
OMST BOEKENBENDE
SNUFFELBIJEENK
voor jou is?
Boekenbende iets
Wil je weten of de
st.
snuffelbijeenkom
Kom dan naar deze
tot 16.00 uur
25 sept. van 15.30
Wanneer vrijdag
Waar Bibliotheek

IN 80 DAGEN
REIS OM DE WERELD
6+
in 80
KINDERBOEKENWEEK
reis om de wereld
Ga je mee op een
in
Jan gebruikt alles
dagen? Goochelaar
de kamer als voertuig.
10 okt. van
Wanneer zaterdag
14.00 tot 14.45 uur
Elst
Waar Bibliotheek



Bemmel

KINDERCOLLEGE
SCHAAPSHERDER
VERHALEN VAN EEN
echte schaapsherder
Wil je wel eens een
Karin
je kans! Schaapsherder
ontmoeten? Grijp
werk en haar schapen.
vertelt over haar
tot 16.30 uur
24 sept. van 15.30
Wanneer donderdag
Heteren
Waar Bibliotheek

Elst



KINDERBOEKENCARROUSEL
WEEK 6+
NIJMEEGSE KINDERBOEKEN
rrousel en
Stap in de Kinderboekenca
plezier! Een supertof
maak een ritje vol
creativiteit,
programma bomvol
verhalen en boekentips.
tot
30 sept. van 14.30
Wanneer woensdag
tot 17.15 uur
15.45 en van 16.00
Klif
Oosterhout  De
Bibliotheek
Waar Nijmegen,



Waar Bibliotheek

poppen mee!



Zetten

16.00 uur

sturen!
12 dec. van 11.00
Wanneer zaterdag
tot 12.30
Elst
Waar Bibliotheek



Beuningen

den mee.
tot 17.00 uur
14 dec. van 16.00
Wanneer maandag
Zetten
Waar Bibliotheek



8+
BOEKVOUWEN KINDERCOLLEGE
oude boeken supermooie
Wist je dat je van
egel,
Bijvoorbeeld een
dingen kunt maken?
ga jij maken?
muis of engel. Wat
17 dec.
Wanneer donderdag
uur
van 15.30 tot 17.30

MET OPA OF OMA
STAMBOOM MAKEN
10+
speur het
DIGI PLAYGROUND
deze workshop en
je opa of oma naar
Kom samen met
jouw voorouders.
internet af naar
tot 17.00 uur
18 nov. van 15.00
Wanneer woensdag

4+
met je
TELETIJDMACHI NE
Wil jij op de foto
favoriete boekfiguur.
samen
Op de foto met je
Ga na het voorlezen
een prentenboek?
favoriete figuur uit



ANANSI
HET VERHAAL VAN
6+
TELETIJDMACHI NE
spin
Dat is een slimme
Ken je de spin Anansi?
Mirella vertelt de
met magische krachten.
in de bieb.
mooiste Anansiverhalen
tot
12 nov. van 15.30
Wanneer donderdag
16.00 uur
Elst
Waar Bibliotheek



Waar

10+
BOEKENBENDE BEMMEL
hetzelfde boek. Het
met andere kinderen
en
Beleef en lees samen
spelletjes, gesprekken
we tot leven tijdens
verhaal brengen
opdrachten.
tot 18.00 uur
4 nov. van 17.00
Wanneer woensdag
Bemmel
Waar Bibliotheek



Waar Bibliotheek

8+
KINDERCOLLEGE
echt uit.
PLEISTERS EN NEPWONDEN
er vaak gruwelijk
In films zien wonden
worden
zulke nepwonden
Vandaag zie je hoe
echt!
gemaakt. Brrr, nét
20 nov. van 15.30
Wanneer vrijdag
tot 16.30 uur

Waar Bibliotheek

Deze foto moet nog
aangeschaft

Beuningen

tot 16.30
Brebl
Waar Nijmegen,



Elst

23 november, van

15.00 tot 17.00 uur.

TEUN
PETERS

De bekende
YouTuber over Dylan
Haegens en
beroemd zijn

DE
BIEBBOYS
WETEN
RAAD!

EEN WERVELENDE
SHOW VOL LEESLOL!
Schrijver
Tineke Honingh
houdt wel van een
feestje. Ze presenteert
op zondag 25 oktober
een supersonische
show vol boekentips,
spelletjes en prijzen.
Tineke vertelt je er zelf
alles over!

Bekijk de agenda op pagina 4
voor meer informatie.

Ken je dat? Sta je voor een boekenkast en
je hebt geen flauw idee welk boek je moet
kiezen. Als je dat herkent, moet je zéker
naar De Grote Tineke Honingh Show
komen in Bibliotheek De Mariënburg!
Want ik ben niet alleen kinderboekenschrijver, ik ben ook een kinderboekenveelvraat en een voorleesmonster. Tijdens
mijn show laat ik je kennis maken met
een flink aantal van mijn favoriete boeken, series & strips (want ja, ik maak en
lees ook strips!).
The Voice Bieb
Ken je The Voice? Tijdens mijn show spelen we The Voice Bieb! Jij zit op de
jurystoel, en ik lees voor uit toffe boeken.
Hoor je iets waarvan je denkt: dát is iets
voor mij! Snel draaien!

Andere schrijvers
Ik nodig ook andere schrijvers uit. Je
kunt kennis maken met hun boeken,
maar ons gelijk het hemd van het lijf
vragen over hoe het is om schrijver te
zijn. O ja! Ik stuur je ook de bieb in met
verschillende opdrachten. Doe je dat
goed & snel, dan kun je een leuke prijs
winnen!
Boekenspreekuur
Neem overigens gerust je ouders mee,
want na de show heb ik nog een boekenspreekuur. Voor óuders die voor een
boekenkast staan en denken: welke boeken zijn leuk voor mijn KIND?!

He met
n
ijke
str

M

AM
Mag ik
nou
ongest nooit eens
oord le
zen?

4&5
6

Niet te missen
tips van onze
Kidscrew!

7

SPECIAAL VOOR
TEKENLIEFHEBBERS

Maak kennis met
illustratoren
Yessica, Dirk en
Anne

SCHRIJFWEDSTRIJD
Maak een
grappige tekst
en win een prijs!

8

P.S. Je krijgt na afloop mijn speciale tipkrant
mee! Handig, hè?

LAAT EEN ROBOT
DOEN WAT JIJ WIL!

HOE WORD JE
ASTRONAUT?

Wil jij onze biebrobots Robin en Bibi een dansje
laten doen? Dat kan tijdens de workshop
‘Hoe bestuur ik een robot?’.

Wat doen astronauten eigenlijk de hele dag in
een ruimteschip? Tijdens het kindercollege over
ruimtevaart kom je hier alles over te weten!

Je moet wel eerst aan de robots vertellen wat ze moeten doen.
Laat ze eens een mop vertellen of de ‘dab’-beweging doen! Je kunt
zelf een van de robots programmeren. Dit kan op donderdag 15
oktober van 15.30 tot 17.00 uur in Bibliotheek Heteren of op
maandag 9 november van 14.15 tot 15.45 uur in Bibliotheek BeekUbbergen. Geef je van tevoren wel even op in de bieb!

Ewald Nijenhuis weet veel over ruimtevaart en kan er prachtig
over vertellen. Tijdens zijn kindercollege laat hij allemaal coole
ruimtefoto’s zien en kun je hem alles vragen over raketten en
ruimteschepen. Kom op 27 oktober, 2 november of 3 november luisteren naar zijn ruimteverhalen. Kijk in de
kalender waar en wanneer precies!

>>> wil je meer weten?
Check www.obgz.nl/agenda-jeugd
of scan de QR code

AN
JORlp eens

KALENDER
SEPTEMBER T/M
DECEMBER
TIPS
VOOR
JOU



Lever
kerstv
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een k





dit is een betaalde

worden

2

De Grote Tineke Honingh Show

‘Weet je waar
meeste activi
binnenlopen.
weten dat je
www.obgz.n
overzicht van
precies wat j
activiteiten k
kaartje kope
activiteiten

STOERE KINDEREN,
STERKE VERHALEN
4+
(BETAALD)
de bekende illustrator
Teken samen met
Lees meer
en leer beatboxen!
Milja Praagman
op pagina 3.
over deze activiteit
27 dec. van 14.00
Wanneer zondag



Bibliotheek Huissen

4

the voice

Inschrij



6+
KINDERCOLLEGE
MENSEN REDDEN?
HOE LEERT EEN HOND
of drugs opsporen?
eigenlijk mensen
hun hon
Hoe leren reddingshonden
nemen ook een van
vertellen erover en
Hondentrainers





Wat doe je tegen
zeurende
ouders?

5.



PLAYGROUND 6+
STOP-MOTION DIGI
nworkshop
In deze speciale kerststopmotio
een
je vader of moeder
leer je samen met
te
Leuk om naar familie
kerstfilmpje maken.

8+
DIGI PLAYGROUND
wat jij
LEGO-ROBOTS BOUWEN
en laat hem doen
met LEGO WeDo
Bouw een coole robot
de bieb rijden!
een rondje door
wilt. Bijvoorbeeld
tot 16.30 uur
11 nov. van 15.00
Wanneer woensdag
Bemmel
Waar Bemmel, Bibliotheek



8+
KINDERCOLLEGE
doe je daar
HOE WORD JE ASTRONAUT?
te zitten? En wat
in een ruimteschip
Hoe voelt het om
alles over ruimtevaart!
de hele dag? Leer
tot 17.00 uur
3 nov. van 16.00
Wanneer dinsdag
Beuningen
Waar Bibliotheek

BEMMEL 10+
OMST BOEKENBENDE
dan naar
SNUFFELBIJEENK
voor jou is? Kom
Boekenbende iets
Wil je weten of de
st.
deze snuffelbijeenkom
tot 17.00 uur
14 okt. van 16.00
Wanneer woensdag
Bemmel
Waar Bibliotheek

op de foto!
tot 16.00 uur
14 okt. van 15.00
Wanneer woensdag
Elst
Waar Bibliotheek

DIGI
CREATIEVE FOTOGRAFIE
PLAYGROUND 8+
nóg
paar slimme trucjes
Leer hoe je met een
foto’s
maken. Ook ga je
mooiere foto’s kunt
apps.
bewerken met leuke
tot 17.30 uur
10 dec. van 15.30
Wanneer donderdag
Elst
Waar Bibliotheek



HERFST IN DE POPPENKAST
4+
TELETIJDMACHI NE
op poppen en verhaal
Amí Fanny is dol
vertelt ze een
tjes vertellen. Vandaag
en neemt haar
spannend herfstverhaal
tot
2 nov. van 15.30
Wanneer maandag
Heteren
Waar Bibliotheek

MET OPA OF OMA
STAMBOOM MAKEN
10+
DIGI PLAYGROUND
je opa of oma naar
Kom samen met
speur het
deze workshop en
jouw voorouders.
internet af naar
12 okt.
Wanneer maandag
uur
van 15.30 tot 17.30

Waar Bibliotheek

4.



november





DIGI PLAYGROUND
CODERDOJO BEUNINGEN
games
websites bouwen,
Je eigen app maken,
jou dit wel wat?
ontwikkelen… lijkt
naar CoderDojo!
Kom dan iedere maand
tot 17.30 uur
10 nov. van 16.00
Wanneer dinsdag



3.

8+

DIGI PLAYGROUND
lijkt
CODERDOJO BEUNINGEN
games ontwikkelen…
websites bouwen,
Je eigen app maken,
naar CoderDojo!
Kom dan iedere maand
jou dit wel wat?
tot 17.30 uur
8 dec. van 16.00
Wanneer dinsdag
Beuningen
Waar Bibliotheek



Elst



Heteren

december

8+

MET OPA OF OMA
STAMBOOM MAKEN
10+
DIGI PLAYGROUND
je opa of oma naar
Kom samen met
speur het
deze workshop en
jouw voorouders.
internet af naar
28 okt.
Wanneer woensdag
uur
van 15.00 tot 17.00
Bemmel
Waar Bibliotheek



tot 16.00 uur
Heteren
Waar Bibliotheek

MET OPA OF OMA
STAMBOOM MAKEN
10+
DIGI PLAYGROUND
je opa of oma naar
Kom samen met
speur het
deze workshop en
jouw voorouders.
internet af naar
tot 17.30 uur
9 nov. van 15.30
Wanneer maandag
Waar Bibliotheek

tot 16.00 uur
Bibliotheek De Mariën
Waar Nijmegen,
burg



NE 4+
N TELETIJDMACHI
ROBOTVERHALE
spannende robotverhalen
Kom luisteren naar
is er ook en
Biebrobot Robin
overde toekomst.
allemaal kan!
laat zien wat hij
8 okt. van 15.30
Wanneer donderdag



Heteren

Waar Bibliotheek



tot 12.00 uur
Bemmel
Waar Bibliotheek

7+
HONINGH SHOW
DE GROTE TINEKE
Sanne Rooseboom,
Tineke interviewt
Ministerie van
schrijver van ‘Het
is er The Voice BIEB!
Oplossingen’. Ook
en krijg je toffe boekentips!
25 okt. van 15.00
Wanneer zondag



10+

Waar Bibliotheek

Waar Bibliotheek

VAN VROEGER
STERKE VERHALEN
6+
KINDERBOEKENWEEK
verhalen
Jan vertelt sterke
De opa van Goochelaar
wat niet?
moet je geloven en
uit zijn jeugd. Wat
7 okt.
Wanneer woensdag
uur
van 15.30 tot 16.10
Huissen
Waar Bibliotheek



E DIGI PLAYGROUND
leuke
BOUW EEN SCHRIJFROBOTJ
schrijfrobotje die
maak je zelf een
In deze workshop
jij nog een leuk weetje?
opschrijft. Weet
weetjes voor jou
tot 17.00 uur
23 sept. van 15.00
Wanneer woensdag

PLAYGROUND 8+
EEN ROBOT? DIGI
Ontdek in
HOE BESTUUR IK
allerlei kunstjes!
Robin en Bibi kunnen
zelf een robot.
Onze biebrobots
kunnen en programmeer
de bieb wat ze allemaal
tot 17.00 uur
15 okt. van 15.30
Wanneer donderdag



Bibliotheek Beuningen

2.

6+
MUSICALSTER? KINDERCOLLEGE een echte
HOE WORD IK EEN
leer je van
en dansen? Vandaag
Houd jij van zingen
allemaal om draait!
het in een musical
musicalactrice waar
tot 16.45 uur
23 nov. van 15.30
Wanneer maandag



HOND EEN POLITIEHOND?
HOE WORDT EEN
8+
KINDERCOLLEGE
Een
politiehond werken?
Kan een hond als
legt uit hoe het
trainer van politiehonden
hond mee.
moet en neemt zijn
7 nov. van 11.00
Wanneer zaterdag

oktober

6+
KINDERBOEKENWEEK
GISTEREN (BETAALD)
loopt er
HET NIEUWS VAN
op de snelweg en
rijden er ridders
Krijg nou wat, ineens
je kijken?
dino voorbij! Kom
een reusachtige
14.45 uur
3 okt. van 14.00 tot
Wanneer zaterdag

september

8+
DIGI PLAYGROUND
CODERDOJO BEUNINGEN
games
en, websites bouwen,
Je eigen app mak
Kom dan iedere
jou dit wel wat?
ontwikkelen… lijkt
maand naar CoderDojo
tot 17.30 uur
8 sept. van 16.00
Wanneer dinsdag
Beuningen
Waar Bibliotheek



8+
KINDERCOLLEGE
DE DIERENARTS VERTELT
krijgt een dierenarts
Wat voor dieren
behandeltafel? Dierenarts
allemaal op zijn
aan de hand is.
zoal met deze dieren
Tim vertelt wat er
tot 16.45 uur
5 nov. van 15.45
Wanneer donderdag
 De Klif
Bibliotheek Oosterhout
Waar Nijmegen,

“Zelf
astronaut
worden? Na
dit kinder
college weet
je precies hoe
je dat moet
aanpakken!”

>>> Wil je meer weten over
andere kindercolleges?
Check www.obgz.nl/agenda-jeugd

1

activiteit, k

Hoe doet hij dat?

“SCHRIJVEN IS HEEL LEUK OM TE DOEN!”
Schrijver Jelmer Jepsen (43 jaar) is bekend van zijn boeken over
Stuntvlogger Sam. Dila (11 jaar) van de Kidscrew Nijmegen vroeg
hem hoe het is om schrijver te zijn.
boek
nieuw

Wilde je vroeger al schrijver worden?
“Ik wilde eigenlijk wel van alles worden
vroeger, in het circus werken of architect. Ik
wilde dus niet per se schrijver worden,
maar het leek me wel altijd heel leuk.”
Waarom wilde je wel schrijver
worden?
“Omdat schrijven heel leuk is om te
doen. Je kan iedereen dingen laten
doen die jij wilt dat ze doen. Je kan
alles verzinnen wat je maar kan
bedenken. Helemaal bij Sam,
want die doet allemaal gekke
stunts en die maakt allemaal
avonturen mee.”
Waar haal je je inspiratie
uit?
“Dat verzin ik vaak ter plekke, dan
denk ik, wat zouden kinderen leuk

“Je kan
iedereen
dingen
laten
doen
die jij
wilt
dat ze
doen.”

vinden? Ik ga ook vaak wandelen in het
bos, met mijn hondje Joni. Ik bedenk dan
dat het leuk is als Sam ook in het bos
avonturen beleeft.”
Hoeveel personen doen mee bij het
maken van een boek?
“De redactrice, die leest mee en corrigeert taalfouten. De illustrator, die de
tekeningen maakt. De drukkerij, die
drukt het boek. Iemand die reclame
maakt voor het boek. En de transporteur, die brengt het naar de boekwinkel of de bieb.”
Wat is je lievelingsboek van je eigen
boekenreeks?
“Mijn nieuwste boek Stuntvlogger Sam en
De Vloek van Atlantis. Eigenlijk is het laatste boek dat ik heb geschreven, altijd mijn
lievelingsboek.”

4

VRAGEN AAN TEUN

KRAAK DE CODE
VAN DE
KLOOIKOFFER!
Een micro:bit is een kleine computer die
je eenvoudig kunt programmeren. Je
kunt er bijvoorbeeld je naam mee schrijven of ledlampjes mee besturen. Maar je
kunt er ook een code mee kraken! Tijdens
de workshop ‘Kun jij de klooikoffer openen?’ ligt er een gesloten koffer voor je
neus. Ontrafel de code met behulp van
de micro:bit en open de klooikoffer!
Benieuwd wat erin zit? Ontdek het zelf
tijdens de workshop op woensdag 11
november in Bibliotheek Millingen aan
de Rijn of maandag 23 november in
Bibliotheek Hatert.

DE BEKENDE YOUTUBER TEUN
PETERS GEEFT OP ZONDAG 20
SEPTEMBER EEN KINDERCOLLEGE
OVER VLOGGEN IN DE BIEB. JE
KENT HEM WAARSCHIJNLIJK UIT
DE VIDEO’S VAN DYLAN HAEGENS.
WAAROM VLOG JE?
Vloggen is leuk omdat je je eigen ‘show’
kunt maken. Er is niemand die je vertelt
wat je wel of niet in je vlog mag doen.
Wat ook leuk is dat mensen een inkijkje
krijgen in jouw leven. Ik vlog bijvoorbeeld veel over mijn katten omdat mijn
kijkers (en ikzelf) dat heel leuk vinden.
HOE KWAM JE BIJ DYLAN HAEGENS
TERECHT?
Dylan en ik kennen elkaar al meer dan
12 jaar en we maken al heel lang filmpjes. Op een gegeven moment besloten
we om samen filmpjes voor YouTube te
maken. Nu kent haast iedereen het!

>>> Vaker meedoen met een
workshop?
Check
www.obgz.nl/digiplayground

BIEBBOYS WETEN RAAD!
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FESTIVAL VOOR
Puzzel
STOERE KINDEREN boektitels raden

om te lachen
Twee slangen komen elkaar tegen
in het moeras . ‘Ik hoop niet dat ik
giftig ben’, zegt de ene slang.
‘Hoezo?’ vraagt de andere slang.
Antwoordt de ene slang: ‘Omdat
ik net op mijn tong heb gebeten!’

Vind jij jezelf best wel stoer? En houd je van bijzondere verhalen? Dan
zit er maar één ding op: zet op zondagmiddag 27 december de boel
op zijn kop tijdens festival ‘Stoere kinderen, Sterke verhalen’ in Brebl.

Hoe noem je een mobiel die
in de wc is gevallen?
Wat is het lievelingsijsje
van een astronaut?

oplossing: een pleemobiel, een raket

Twee paarden zien een zebra
lopen. Zegt het ene paard:
“Moet je zien, die heeft zijn
pyjama nog aan!”

Tijdens het festival gaan we een hoop herrie maken. Met wel een heel bijzonder
instrument: jezelf! Hiphopper Patrick
Jason leert je namelijk beatboxen. Dat is
muziek maken met je eigen stem. Hoe cool
is dat?! Patrick speelde met zijn hiphopband over de hele wereld. Een echte beatboxmaster dus!

bijzondere verhalen over stoere kinderen
en dieren. Ze maakte ook veel tekeningen
voor tijdschriften als Bobo, Okki en Taptoe.
Misschien heb je die wel eens gelezen?
Milja laat in Brebl zien hoe ze als illustrator
te werk gaat. En natuurlijk leert ze jullie
hoe je zelf een ontzettend toffe tekening
maakt.

Ook ontmoet je een van de stoerste illustrators die er is: Milja Praagman. Je kent
haar misschien van haar tekeningen bij
‘Het lammetje dat een varkentje is’ of ‘De
avonturen van de dappere ridster’. Dat zijn

>>> Genoeg te doen en te beleven dus!
Ben je erbij op 27 december? Koop je
kaartje via www.obgz.nl/agenda-jeugd of
in de bibliotheek. Derde kerstdag was nog
nooit zó leuk!

Weet jij welke boektitels deze
emoticons uitbeelden?
Stuur je oplossing met je naam en
je leeftijd vóór 1 december naar
actie@obgz.nl. We verloten een
prijsje onder degenen die de juiste
oplossingen hebben ingestuurd.

als beren,
rmuizen, net
Wist je dat vlee
hangen
ap houden? Ze
een wintersla
ven op
bo
lang onderste
dan maanden
plek.
een beschutte

PETERS
HOE VIND JE HET OM BEROEMD TE ZIJN EN OP
STRAAT HERKEND TE WORDEN?
Heel bijzonder. Toch is het niet altijd handig. Ik zat
ooit in de trein met mijn mond open te slapen. Toen
werd ik plotseling op mijn schouder getikt door een
kind dat mij herkende. Meteen werd ik wakker uit
een hele leuke droom. Maar goed, als dat het ergste
is?! ;)

Het grootste deel
van de
vlinders in Nederla
nd zijn
geen dagvlinders
, maar
nachtvlinders! De
ze beestjes
warmen zichzelf
‘s nachts op
door flink te ‘shak
en’ met hun
vleugels.

WAT VIND JE ERVAN OM EEN KINDERCOLLEGE OVER
VLOGGEN TE GEVEN?
Superleuk! Fantastisch om mijn grootste passie op
kinderen over te brengen. Ook vind ik het belangrijk
om te vertellen over de minder leuke kanten van
vloggen, zoals vervelende reacties of slechte voorbeelden. Het is dan goed om te weten hoe je hiermee
om kunt gaan.

WIE IS TEUN PETERS?
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Nachtdieren zien veel
minder kleuren dan wij.
Maar ze zien wél veel
beter in het donker. Ze
hebben niet voor niets
vaak hele grote ogen.

ECHT WAAR?!

LEEFTIJD: Leeftijd: 26 jaar
WOONT IN: Nijmegen
BEKEND VAN: Team DylanHaegens

Griezel op 23 december mee tijdens het kindercollege over nachtdieren
in Nijmegen! Check de kalender op pagina 5, of als je niet in Nijmegen
woont www.obgz.nl/kindercolleges
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Gemeenten Beuningen • Lingewaard • Overbetuwe

ACTIVITEITENKALENDER
SEPTEMBER T/M DECEMBER 2020
Deze kalender is van:
[naam]

Plak hier
je
maak ee foto of
n
van jeze cartoon
lf

 Kleur bij de activiteit die je leuk lijkt het hartje in
C

C

september

CODERDOJO BEUNINGEN DIGI PLAYGROUND 8+
Je eigen app maken, websites bouwen, games
ontwikkelen… lijkt jou dit wel wat? Kom dan iedere
maand naar CoderDojo
Wanneer dinsdag 8 sept. van 16.00 tot 17.30 uur
Waar Bibliotheek Beuningen



HOE WORD JE EEN YOUTUBER?
KINDERCOLLEGE XL 8+
YouTuber én Nijmegenaar Teun Peters, bekend
van Dylan Haegens, leert je tijdens dit kinder
college hoe je de leukste video’s maakt.
Wanneer zondag 20 sept. van 11.00 tot 12.00 uur
Waar Nijmegen, Bibliotheek De Mariënburg

oktober

HET NIEUWS VAN GISTEREN
KINDERBOEKENWEEK 6+
Krijg nou wat, ineens rijden er ridders op de snelweg en loopt er
een reusachtige dino voorbij! Kom je kijken?
Wanneer zaterdag 3 okt. van 15.00 tot 15.45 uur
Waar Beuningen, Theater De Molen



CODERDOJO BEUNINGEN DIGI PLAYGROUND 8+
Je eigen app maken, websites bouwen, games ontwikkelen… lijkt
jou dit wel wat? Kom dan iedere maand naar CoderDojo!
Wanneer dinsdag 6 okt. van 16.00 tot 17.30 uur
Waar Bibliotheek Beuningen





STERKE VERHALEN VAN VROEGER
KINDERBOEKENWEEK 6+
De opa van Goochelaar Jan vertelt sterke verhalen
uit zijn jeugd. Wat moet je geloven en wat niet?
Wanneer woensdag 7 okt.
van 15.30 tot 16.10 uur
Waar Bibliotheek Huissen



BOUW EEN SCHRIJFROBOTJE DIGI PLAYGROUND 10+
In deze workshop maak je zelf een schrijfrobotje die leuke
weetjes voor jou opschrijft. Weet jij nog een leuk weetje?
Wanneer woensdag 23 sept. van 15.00 tot 17.00 uur
Waar Bibliotheek Bemmel

VERHALEN VAN EEN SCHAAPSHERDER KINDERCOLLEGE
Wil je wel eens een echte schaapsherder
ontmoeten? Grijp je kans! Schaapsherder Karin
vertelt over haar werk en haar schapen.
Wanneer donderdag 24 sept. van 15.30 tot 16.30 uur
Waar Bibliotheek Heteren
SNUFFELBIJEENKOMST BOEKENBENDE ELST 10+
Wil je weten of de Boekenbende iets voor jou is?
Kom dan naar deze snuffelbijeenkomst.
Wanneer vrijdag 25 sept. van 15.30 tot 16.00 uur
Waar Bibliotheek Elst

ROBOTVERHALEN TELETIJDMACHINE 4+
Kom luisteren naar spannende robotverhalen
over de toekomst. Biebrobot Robin is er ook en
laat zien wat hij allemaal kan!
Wanneer donderdag 8 okt. van 15.30
tot 16.00 uur
Waar Bibliotheek Heteren



8+



REIS OM DE WERELD IN 80 DAGEN
KINDERBOEKENWEEK 6+
Ga je mee op een reis om de wereld in 80
dagen? Goochelaar Jan gebruikt alles in
de kamer als voertuig.
Wanneer zaterdag 10 okt. van
14.00 tot 14.45 uur
Waar Bibliotheek Elst







KINDERBOEKEN CARROUSEL
NIJMEEGSE KINDERBOEKENWEEK 6+
Stap in de Kinderboeken Carrousel en
maak een ritje vol plezier! Een supertof
programma bomvol creativiteit,
verhalen en een quiz.
Wanneer woensdag 30 sept. van 14.30 tot
15.45 en van 16.00 tot 17.15 uur
Waar Nijmegen, Bibliotheek Oosterhout - De Klif



STAMBOOM MAKEN MET OPA OF OMA
DIGI PLAYGROUND 10+
Kom samen met je opa of oma naar
deze workshop en speur het
internet af naar jouw voorouders.
Wanneer maandag 12 okt.
van 15.30 tot 17.30 uur
Waar Bibliotheek Zetten

HOE BESTUUR IK EEN ROBOT? DIGI PLAYGROUND 8+
Onze biebrobots Robin en Bibi kunnen allerlei kunstjes! Ontdek in
de bieb wat ze allemaal kunnen en programmeer zelf een robot.
Wanneer donderdag 15 okt. van 15.30 tot 17.00 uur
Waar Bibliotheek Heteren



DE GROTE TINEKE HONINGH SHOW 7+
Tineke interviewt Sanne Rooseboom,
schrijver van Het Ministerie van
Oplossingen. Ook is er The Voice BIEB!
en krijg je toffe boekentips!
Wanneer zondag 25 okt. van 15.00
tot 16.00 uur
Waar Nijmegen, Bibliotheek De Mariënburg



STAMBOOM MAKEN MET OPA OF OMA
DIGI PLAYGROUND 10+
Kom samen met je opa of oma naar
deze workshop en speur het
internet af naar jouw voorouders.
Wanneer woensdag 28 okt.
van 15.00 tot 17.00 uur
Waar Bibliotheek Bemmel



november
HERFST IN DE POPPENKAST
TELETIJDMACHINE 4+
Amí Fanny is dol op poppen en verhaaltjes vertellen. Vandaag vertelt ze een
spannend herfstverhaal en neemt haar
poppen mee!
Wanneer maandag 2 nov. van 15.30 tot 16.00 uur
Waar Bibliotheek Heteren





HOE WORD JE ASTRONAUT? KINDERCOLLEGE 8+
Hoe voelt het om in een ruimteschip te zitten? En wat doe je daar
de hele dag? Leer alles over ruimtevaart!
Wanneer dinsdag 3 nov. van 16.00 tot 17.00 uur
Waar Bibliotheek Beuningen



SNUFFELBIJEENKOMST BOEKENBENDE BEMMEL 10+
Wil je weten of de Boekenbende iets voor jou is? Kom dan naar
deze snuffelbijeenkomst.
Wanneer woensdag 14 okt. van 16.00 tot 17.00 uur
Waar Bibliotheek Bemmel



OP DE FOTO MET JE FAVORIETE BOEKFIGUUR
TELETIJDMACHINE 4+
Wil jij op de foto met je favoriete figuur uit een prentenboek?
Ga na het voorlezen samen op de foto!
Wanneer woensdag 14 okt. van 15.00 tot 16.00 uur
Waar Bibliotheek Elst



BOEKENBENDE BEMMEL 10+
Beleef en lees samen met andere kinderen hetzelfde boek. Het
verhaal brengen we tot leven tijdens spelletjes, gesprekken en
opdrachten.
Wanneer woensdag 4 nov. van 17.00 tot 18.00 uur
Waar Bibliotheek Bemmel
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TIP

BIBBERBOTS DIGI PLAYGROUND 8+
Een bibberbot is een robot die je zelf bouwt en
kan bibberen! Cool toch? Kom kijken en ontdek het zelf.
Wanneer woensdag 4 nov. van 15.30 tot 16.30
Waar Bibliotheek Huissen

Bewaar d
eze kalen
der. Haal
‘m uit de
krant en
hang ‘m
op
aan de ke
ukendeu
r, in je
kamer of
in de wc.
Zo
mis je nie
ts!



CREATIEVE FOTOGRAFIE
DIGI PLAYGROUND 8+
Leer hoe je met een paar slimme trucjes nóg
mooiere foto’s kunt maken. Ook ga je foto’s
bewerken met leuke apps.
Wanneer donderdag 5 nov. van 15.30 tot 17.30 uur
Waar Bibliotheek Heteren

Mijn top 5

Hier wil ik sowieso heen:
1.



DE DIERENARTS VERTELT KINDERCOLLEGE 8+
Wat voor dieren krijgt een dierenarts
allemaal op zijn behandeltafel? Dierenarts
Tim vertelt wat er zoal met deze dieren aan de hand is.
Wanneer donderdag 5 nov. van 15.45 tot 16.45 uur
Waar Nijmegen, Bibliotheek Oosterhout - De Klif



HOE WORDT EEN HOND EEN POLITIEHOND?
KINDERCOLLEGE 8+
Kan een hond als politiehond werken? Een
trainer van politiehonden legt uit hoe het
moet en neemt zijn hond mee.
Wanneer zaterdag 7 nov. van 11.00
tot 12.00 uur
Waar Bibliotheek Bemmel



STAMBOOM MAKEN MET OPA OF OMA
DIGI PLAYGROUND 10+
Kom samen met je opa of oma naar
deze workshop en speur het
internet af naar jouw voorouders.
Wanneer maandag 9 nov. van 15.30 tot 17.30 uur
Waar Bibliotheek Elst
CODERDOJO BEUNINGEN DIGI PLAYGROUND 8+
Je eigen app maken, websites bouwen, games
ontwikkelen… lijkt jou dit wel wat?
Kom dan iedere maand naar CoderDojo!
Wanneer dinsdag 10 nov. van 16.00 tot 17.30 uur
Waar Bibliotheek Beuningen





HOE WORD IK EEN MUSICALSTER? KINDERCOLLEGE 6+
Houd jij van zingen en dansen? Vandaag leer je van een echte
musicalactrice waar het in een musical allemaal om draait!
Wanneer maandag 23 nov. van 15.30 tot 16.45 uur
Waar Bibliotheek Heteren


3.

december
CODERDOJO BEUNINGEN DIGI PLAYGROUND 8+
Je eigen app maken, websites bouwen, games ontwikkelen… lijkt
jou dit wel wat? Kom dan iedere maand naar CoderDojo!
Wanneer dinsdag 8 dec. van 16.00 tot 17.30 uur
Waar Bibliotheek Beuningen



CREATIEVE FOTOGRAFIE
DIGI PLAYGROUND 8+
Leer hoe je met een paar slimme trucjes nóg
mooiere foto’s kunt maken. Ook ga je foto’s
bewerken met leuke apps.
Wanneer donderdag 10 dec. van 15.30 tot 17.30 uur
Waar Bibliotheek Elst



HET VERHAAL VAN DE SPIN ANANSI
TELETIJDMACHINE 6+
Ken je de spin Anansi? Dat is een slimme spin
met magische krachten. Mirella vertelt de
mooiste Anansi-verhalen in de bieb.
Wanneer donderdag 12 nov. van 15.30 tot
16.00 uur
Waar Bibliotheek Elst



STOP-MOTION DIGI PLAYGROUND 6+
In deze speciale kerst-stopmotionworkshop
leer je samen met je vader of moeder een
kerstfilmpje maken. Leuk om naar familie te
sturen!
Wanneer zaterdag 12 dec. van 11.00
tot 12.30
Waar Bibliotheek Elst



STAMBOOM MAKEN MET OPA OF OMA
DIGI PLAYGROUND 10+
Kom samen met je opa of oma naar deze workshop en speur het
internet af naar jouw voorouders.
Wanneer woensdag 18 nov. van 15.00 tot 17.00 uur
Waar Bibliotheek Huissen



PLEISTERS EN NEPWONDEN KINDERCOLLEGE 8+
In films zien wonden er vaak gruwelijk echt uit.
Vandaag zie je hoe zulke nepwonden worden
gemaakt. Brrr, nét echt!
Wanneer vrijdag 20 nov. van 15.30
tot 16.30 uur
Waar Bibliotheek Elst

HOE LEERT EEN HOND MENSEN REDDEN? KINDERCOLLEGE 6+
Hoe leren reddingshonden eigenlijk mensen of drugs opsporen?
Hondentrainers vertellen erover en nemen ook een van hun honden mee.
Wanneer maandag 14 dec. van 16.00 tot 17.00 uur
Waar Bibliotheek Zetten



BOEKVOUWEN KINDERCOLLEGE 8+
Wist je dat je van oude boeken supermooie
dingen kunt maken? Bijvoorbeeld een egel,
muis of engel. Wat ga jij maken?
Wanneer donderdag 17 dec.
van 15.30 tot 17.30 uur
Waar Bibliotheek Beuningen

4.

5.



LEGO-ROBOTS BOUWEN DIGI PLAYGROUND 8+
Bouw een coole robot met LEGO WeDo en laat hem doen wat jij
wilt. Bijvoorbeeld een rondje door de bieb rijden!
Wanneer woensdag 11 nov. van 15.00 tot 16.30 uur
Waar Bibliotheek Bemmel

2.



STOERE KINDEREN,
STERKE VERHALEN

Inschrijven
Weet je waar je bij wil zijn? Bij de
meeste activiteiten kun je gewoon
binnenlopen. Soms moet je even laten
weten dat je komt. Kijk op
www.obgz.nl/agenda-jeugd voor een
overzicht van alle activiteiten. Hier staat
precies wat je moet doen. Voor betaalde
activiteiten kun je online meteen een
kaartje kopen. Maar de meeste
activiteiten zijn gratis!

AAN DE SLAG

Lever in de
kerstvakantie
jouw gepimpte
kalender in bij de
bieb en ontvang
een kadootje!

4+
Teken samen met de bekende illustrator
Milja Praagman en leer beatboxen! Lees meer
over deze activiteit op pagina 3.
Wanneer zondag 27 dec. van 14.00
tot 16.30
Waar Nijmegen, Brebl





dit is een betaalde activiteit, koop je kaartje online via www.obgz.nl/agenda-jeugd
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KINDERBOEKEN
WEEK

2020
Nu is later vroeger: een boek
over de tijd (8+) Joke van
Leeuwen

Tijdens de Kinderboekenweek kun je de wereld van vroeger ontdekken in de boeken van
nu. Lees spannende verhalen over ridders, leer hoe kinderen tijdens de oorlog leefden of
ontmoet prehistorische dieren. Ga je mee op ontdekkingstocht?

Vos en Haas: het land van de
Nijl (4+) Sylvia Vanden Heede

Van 30 september tot en met 11 oktober is het weer tijd voor de Kinderboekenweek. Ruim
een week draait alles om de leukste boeken. Dit jaar kun je terug in de tijd. Verken de
wereld van vroeger door het lezen van boeken. Of bezoek een van de voorstellingen in onze
bibliotheken. Bijvoorbeeld over Mamu de kleine mammoet, Napoleon Bonaparte of De
opa van goochelaar Jan.
En wat dacht je van een ritje in de Kinderboeken Carrousel? In kleine groepjes volg je een
uitgestippelde route. Je kunt onderweg een supertoffe creatieve workshop volgen of luisteren naar een verhalenverteller met spannende verhalen. En wie weet, win jij wel een
prijs bij de Kinderboekenquiz!

>>> Kijk op: www.obgz.nl/kinderboekenweek
voor het hele programma

Kasteel in zicht! (8+)
Ida Schuurman

De steen en de tijd: een reis van
150.000 jaar geleden tot nu (4+)
Rian Visser

Niet te missen!

TIPS VOOR JOU
Bert Hogemans • Directeur
Bibliotheek Gelderland Zuid

Het is héél moeilijk kiezen uit al die gave
activiteiten, maar als het MOET dan kiezen mijn
dochter Lieve en ik als eerste voor het
kindercollege van Teun Peters op 20 september.
Hoe gaaf is dat: leren hoe je YouTuber wordt van
iemand die al ZO GROOT is met Team
DylanHaegens! Als toetje gaan we dan naar de
Digi Playground met LUX: Hoe maak je een
goede vlog?

We willen ook graag naar de snuffelbijeenkomst met de Boekenbende.
Superleuk om samen met andere kinderen een verhaal ECHT te
BELEVEN met speurtochten en opdrachten. Vet! En als we dan nog
zin hebben, gaan we naar Stoere Kinderen, Sterke Verhalen met
Milja Praagman om te leren stoere tekeningen te maken… Zin in!

ACTIVITEITENTIP VAN EVA (10 JAAR) VAN DE
KIDSCREW BEUNINGEN
De titel van de activiteit is: Kindercollege
‘Verhalen van een schaapsherder’
De activiteit wordt gegeven door: Karin Hermens, schaapsherder.
De activiteit vindt plaats op: 24 september in Bibliotheek Heteren en 19
november in Bibliotheek Groesbeek.
Kom ook naar het superleuke kindercollege van een echte schaapsherder!
Heb je vragen? Dit is dan je kans!
Wist je dat een schaapsherder samen met honden werkt om de
schapen bij elkaar te houden?
En een kudde schapen uit ongeveer 300 vrouwtjesschapen
bestaat?
Maar meer ga ik hier natuurlijk niet over
vertellen, dat hoor je als je zelf naar de
bibliotheek komt!

>>> Wil je ook meedenken over het
programma van de bieb? Kom bij de Kidscrew!
Kijk op www.obgz.nl/kidscrew
BOEKENTIP VAN QUINTY (10 JAAR)
VAN DE KIDSCREW BEUNINGEN

De titel van het boek is: 100% Anna
Het is geschreven door: Niki Smit

Dit gebeurt er allemaal in het verhaal;
Anna, of eigenlijk Anna-Claire Alexia van Aspen, is een heel gewoon
meisje die eigenlijk heel rijk is. Anna moet niks hebben van het
glamourleventje van haar familie en zit stiekem op voetbal.
Anna’s voetbalvriendinnen Chanella en Naomi weten niet dat
Anna steenrijk is. Ook haar vriendje Jamie op wie ze verliefd is,
weet dat niet. Maar dan staat Anna als ‘Rich Girl’ op de cover
van het tijdschrift Beau Monde! Zullen haar vriendinnen en
Jamie haar geheim ontdekken?
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BOEKENTIP VAN ROSANNE (12 JAAR)
VAN DE KIDSCREW NIJMEGEN

De titel van het boek is: Het magische receptenboek van bakkerij Bliss
Het is geschreven door: Kathrijn Littlewood
Dit gebeurt er allemaal in het verhaal:
Op een dag komt de tante van Roos langs, die het receptenboek
wil. Maar is zij wel te vertrouwen?
Ik raad dit boek aan omdat:
Het een super spannend en verrassend boek is,
met veel humor (:

REIS MEE MET DE TELETIJDMACHINE
Praten met robots of rondlopen in een ridderkasteel.
Lijkt je dit wel wat? In de bieb kan het!

Stap in onze
teletijdmachine en reis in
vliegende vaart door de tijd en over de
wereld. Luister naar spannende robotverhalen
over de toekomst, naar griezelige herfstverhalen
of naar verhalen over een Afrikaanse spin met
magische krachten. Je kunt zelfs op de foto met
je favoriete boekfiguur. Enne… heb je wel
eens een robot zien voorlezen?

Reis je mee? Check de kalender op pagina 4 en 5!

TEKENLIEFHEBBERS, OPGELET!

We willen graag drie fantastische illustratoren aan
jullie voorstellen: Yessica, Dirk en Anne. Hieronder
vertellen ze hoe ze te werk gaan en waar ze zelf
blij van worden.

10
X
SP

AN N EN D>>>>
1
Een vriend als
geen ander (4+)
Oliver Scherz

2

Hugo : mond
open! (4+)
Mia Nilsson

3

Daar is de wolf
(4+)
Pieter Feller

Yessica Baeten

4

Anne Klusman

Dirk Berendsen

Op de iPad en op papier met vulpen en
potloden

Vos is een boef
(4+)
Daan Remmerts
de Vries

Alle kleuren vind ik mooi. Ik hou ook erg
van heldere kleuren. Het grappige is dat
heldere kleuren nog mooier worden als er
niet-heldere kleuren naast staan!
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Het liefste teken ik:

Het liefste teken ik:

Het liefste teken ik:

Mooiste kleur:

Mooiste kleur:

Mooiste kleur:

Met Palomino-potloden op papier en op
mijn Wacom Cintiq tekentablet.
In mijn huis staat veel groens en in mijn
illustraties komt vaak oranje en geel voor.
Dus ik denk dat ik vooral van vrolijke kleuren hou.

Deze illustrator moet je zien:

De illustraties van de Argentijnse illustrator Isol zijn ontzettend grappig en in de
graphic novels van Shaun Tan kun je bijna
verdwalen. Ook ben ik groot fan van Max
Velthuijs, Mies van Hout en Yvonne
Jagtenberg.

Kom naar mijn kindercollege dan gaan we:
…jouw eigen verhaal tot leven brengen in
een bladerbaar prentenboekje!

Digitaal. Wel schets ik vooraf vaak
op papier.
Mijn lievelingskleur is denk ik toch
wel blauw...

Deze illustrator moet je zien:

Mijn huis hangt vol met posters en kaarten van de illustrator Sven Nordqvist van
het kinderboekje van Pettson en Findus.
Daarnaast natuurlijk mijn eigen moeder
Ingrid Berendsen. Zij komt helpen tijdens
de workshop en zij is echt heeeeeeel goed!

Kom naar mijn kindercollege dan gaan we:
… een vette tekening maken! Het maakt
niet uit of je begint of al ervaren bent, we
maken er een leuke workshop van.

Deze illustrator moet je zien:

Quinten Blake, bekend van de boeken van
Roald Dahl (bijvoorbeeld De
Reuzenkrokodil of De Griezels)

Kom naar mijn kindercollege dan gaan we:

…allemaal verschillende illustratoren
bekijken. Op hoeveel manieren kun je een
vogel tekenen? Ook ga je zelf aan de slag
met een leuke tekenopdracht.

Houd jij ook zo van tekenen en wil je het nóg beter leren? Kom dan naar een kindercollege van Yessica, Dirk of Anne.
Ze geven je dan allemaal supergoeie tips. Natuurlijk ga je ook zelf aan de slag met potlood en papier. Kijk in de kalender
of op www.obgz.nl/kindercolleges waar en wanneer de kindercolleges plaatsvinden.

PUZZEL

Zoek het juiste woord bij elke omschrijving.
Kies een antwoord uit de woordenlijst.
Alles ingevuld? Lees wat er in de roze vakjes staat van
boven naar beneden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kies uit de volgende woorden:
GRU
ROBOT
TIENERS
LUISTERBIEB
GREEN SCREEN
VIRTUAL REALITY
INLEVERAPPARAAT
DOWNLOADEN
STRIP
PRENTENBOEK
BIEB

VOORLEZEN
BIEBBOYS
BOEK AAN HUIS
DVD
MEDIAWIJSHEID
CLUB
DIGITAAL
SERIE
TEAM
DRONE

1. De een leest, de ander luistert
2. Het lijkt een mens, maar is een machine
3. 	Dit vrolijke en maffe duo maakt vette
challenges voor kinderen
4. Een reeks boeken
5. Jongens of meisjes tussen 10 en 18 jaar
6. Hoofdpersoon uit Verschrikkelijke Ikke
7.	Met deze achtergrond kun je gekke foto’s
maken
8. Gegevens van het internet afhalen
9. 	Digitaal schijfje (is al weer wat ouderwets,
maar nog wel te leen bij de bieb)
10. Afkorting van bibliotheek
11. Verhaal in afbeeldingen
12. 	Welk woord ontbreekt in de volgende
boektitel: De …. van lelijke kinderen
13. 	Kennis van bijvoorbeeld internet en tablets
en hoe je hiermee om moet gaan

Jippie! En de Onder
waterpiraten (4+)
Sanne Rooseboom
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Het verdwenen
eiland Kivamba
(8+)
Michael Reefs

7

De ruimteatlas
van Jesse Kreek
(8+)
Martin Howard

8

De laatste helden
op aarde (8+)
Max Brallier

9

Het geheim van
tante Fien (8+)
Tanneke
Wigersma

10

Dummie de
mummie en het
geheim van
Toemsa (8+)
Tosca Menten

7

CHECK THIS OUT!
Experimenteren met robots, 3D-printers of
VR-brillen? Het kan tijdens een Digi
Playground-workshop. Tim ging aan de
slag met een 3D-printer: “Het was superleuk om mijn ontwerp in 3D te printen!” En
Cato weet nu alles over robots: “Ik heb
geleerd hoe ik een LEGO-robotje kan bouwen én besturen.”

BIEBlab

TEST JE STEMBANDEN!

Kletsen, giechelen en schreeuwen doe je met je
mond. Toch? Nou, eigenlijk niet. Je stembanden zorgen ervoor dat je geluid kunt
maken. Die stembanden zitten helemaal
onderin je keel.
Ze zien eruit als kleine spiertjes. Omdat
je de lucht uit je longen gebruikt bij
het praten, gaan je stembanden
soms trillen. Maar soms ook niet!
Dat ligt eraan welke klank je
maakt.

>>> Doe je ook mee? Maak dan een foto van
wat je hebt gemaakt tijdens een workshop
in de bieb en stuur deze naar actie@obgz.nl.
Vermeld daarbij je naam, leeftijd en wat je
tof vond aan de workshop. Wie weet sta jij in
het volgende BiebBlad!

SCHRIJFWEDSTRIJD
Jatten mag, voor één keer! Win een leuke prijs met onze schrijfwedstrijd. Pak je lievelingsboek, een pen en een blaadje.

Leg je vingers eens op je keel en
zeg eens MMMM. Voel je je
stembanden trillen? En probeer nu eens de SSSSS-klank.
Geen getril, toch? Hoeveel
klanken kun jij ontdekken waarbij je
stembanden
trillen?
Ondek wat je nog meer kan met jouw stem
bij het Kletskoppen Kindertaalfestival in
februari 2021 in Nijmegen. Hier vertellen we
je meer over in de volgende krant!

1. Schrijf de eerste zin van het boek op.
2. Schrijf het mooiste woord van pagina 14 op.
3. Schrijf de 5e regel van pagina 55 op.
4. Schrijf het gekste woord van pagina 33 op.
5. S
 chrijf de laatste zin van het boek op.

KUN JIJ EEN STAPEL
BOEKEN OMVER BLAZEN?

Hussel net zolang met de woorden en zinnen tot je een
grappige tekst hebt.

>>> Mail jouw tekst vóór 1 december 2020 naar

actie@obgz.nl. Vergeet niet in de onderwerpregel ‘Schrijfwedstrijd’
te vermelden en je naam, leeftijd en adres in de mail te zetten.
De winnende tekst lees je in het volgende BiebBlad. Succes!

Blieb Blieb

Als je ademt, dan gaat er lucht in en uit je longen. Je kunt
de lucht zachtjes uitademen of hard uitblazen.
Test het zelf: hoe sterk is jouw adem?
Wat heb je nodig?
plastic tas
stapel boeken
Wat moet je doen?
1. Haal alle lucht uit de tas
2.	Leg de tas neer met de open kant naar je toe
3.	Leg de stapel boeken op de tas
4. Houd de open kant van de tas
in je hand bij elkaar
5. Blaas in de tas

Virtual Reality is een
techniek waarbij het lijkt
alsof je in een andere
wereld bent. Met een
VR-bril op je neus kun je
de hele wereld over reizen,

Kom bij de
Boekenbende!
Ben je tussen de 10 en 12 jaar? Dan kun je in Bemmel of Elst
meedoen met de Boekenbende: de leukste boekenclub van
Nederland! Je komt één keer per maand bij elkaar om te praten over hetzelfde boek en toffe opdrachten te doen. Zo
wordt lezen nóg leuker!
Robin (11 jaar) zit ook bij de club: “Ik vind de Boekenbende
superleuk, omdat we hele goede boeken hebben. We doen
ook allemaal leuke opdrachten bijvoorbeeld dat je moest
tekenen wat je dacht toen je het boek las. Ik hoop dat er meer
kinderen in komen, dan wordt het vast nog leuker!”
Wil je weten of de Boekenbende iets voor jou is? Kom dan
naar een snuffelbijeenkomst in september of oktober. Kijk
op de kalender in deze krant waar en wanneer de bijeenkomsten precies zijn. Tof als je meedoet!
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gewoon vanuit je luie
stoel. In Amsterdam is er

>>> Wat denk je dat er gebeurt? Als je wilt weten hoe dit
komt: neem snel een kijkje op www.obgz.nl/biebblad!

zelfs een VR-bioscoop!
Zonder filmdoek, maar
met stoelen die helemaal
rond kunnen draaien. Zo
kun je meebewegen met
de film, alsof je er zelf bij
bent.
Ook experimenteren met
Virtual Reality? Dan kan
tijdens de workshop ‘Loop
rond in je eigen 3D-wereld’.
Check de kalender of
website voor alle data!

COLOFON

De inhoud van deze krant is zorgvuldig samengesteld.
Wijzigingen in het programma blijven altijd mogelijk.
Kijk voor de meest actuele informatie en kaartverkoop
voor betaalde activiteiten op www.obgz.nl/agenda.
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