
GI GA GROEN!
#KINDERBOEKENWEEK

5 t/m 16 oktober

Ga je mee op avontuur? Luister,
kijk, knutsel en programmeer mee
en leer van alles over de natuur.



GI GA GROEN!
#KINDERBOEKENWEEK

5 t/m 16 oktober

De Kinderboekenweek 2022 heeft als thema Gi-ga-
groen! De natuur is overal om ons heen en buiten is er
van alles te ontdekken en te doen. Er zijn heel veel
boeken die jou helpen een echte natuurheld te
worden. Leer bijzondere dierenweetjes in
informatieve boeken, dompel je onder in spannende
verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder
je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken.

Heb je onze leestips voor groep 1 tot en met 8 gezien?
Bekijk ze onderin de Kinderboekenweek-pagina.
Reserveer en haal jouw favoriete Gi-Ga-Groene
boeken op in één van onze vestigingen of leen een Gi-
Ga-Groen e-book of luisterboek in de Online
Bibliotheek-app (gratis voor leden).

https://www.hebban.nl/kinderboekenweek/thematitels-gi-ga-groen


WO 5 OKT

De schrijvers van de Waanzinnige Boomhut (die het
kinderboekenweekgeschenk schrijven) hebben ook
een boek geschreven over creatief schrijven.

Met de oefeningen uit dit boek gaan we aan de
slag om een mini strip te schrijven en te tekenen.
Doe je mee? 

vr 30 sept om 16:30 uur in Leidschendam
wo 12 okt om 15:00 uur in Rijswijk
wo 26 okt om 15:30 uur in Voorburg

GI GA GROENE KNUTSELMIDDAG

WO 5 OKT

MAAK JE EIGEN WAANZINNIGE STRIP

SCHRIJVEN, TEKENEN EN KNUTSELEN

9+

LEDEN: €0,00
NIET-LEDEN: € 1 ,50

in de Bibliotheek

WAANZINNIGE DIEREN TEKENEN

WO 5 OKT

6+

LEDEN: €0,00
NIET-LEDEN: € 1 ,50

in de Bibliotheek

WO 5 OKT

Illustrator Mies van Hout tekent dieren aan de hand
van vormen met oliepastel.

We beginnen met een vel vol stippen en maken er
dan blaadje aan, zo worden het bloemen. Dan gaan
we door met een dobbelsteen gooien. Het lot
bepaalt hoeveel stippen of ogen de fantasie-dieren
hebben. 

Kom jij jouw waanzinnige dier tekenen? 

ma 3 okt om 15:30 uur in Voorburg
ma 10 okt om 15:30 uur in Leidschendam

Maak jij de leukste gi-ga-groene knutsels tijdens
deze gezellige middag op dinsdag 4 oktober? Doe
mee aan drie leuke activiteiten! 
Maak je eigen zaadbommetje (6+) met aarde en
zaadjes.
Maak je eigen lieveheersbeestjes-hotel (6+) in het
atelier van de Bibliotheek.
Waanzinnige dieren tekenen (6+) waarbij je creatief
aan de slag gaat en fantasie-dieren maakt.

di 4 okt om 15:00 uur in Rijswijk

6+

LEDEN: €0,00
NIET-LEDEN: €3,00

in de Bibliotheek

www.bibliotheekaandevliet.nl/kinderboekenweek

https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=7150;a_id=15560;event=tickw_uitvsel;u_id=25857;sid=f39e8864-1609-4552-ad3b-c68f77a5bc69;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=7150;a_id=15560;event=tickw_uitvsel;u_id=25858;sid=f39e8864-1609-4552-ad3b-c68f77a5bc69;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=7150;a_id=15560;event=tickw_uitvsel;u_id=25859;sid=f39e8864-1609-4552-ad3b-c68f77a5bc69;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=7150;a_id=15561;event=tickw_uitvsel;u_id=25860;sid=f39e8864-1609-4552-ad3b-c68f77a5bc69;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=7150;a_id=15561;event=tickw_uitvsel;u_id=25862;sid=f39e8864-1609-4552-ad3b-c68f77a5bc69;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=7150;a_id=15563;event=tickw_uitvsel;u_id=25864;sid=f39e8864-1609-4552-ad3b-c68f77a5bc69;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal


TJERK NOORDRAVEN

LEDEN: GRATIS
NIET LEDEN: €2,50

IN HET HUIS VAN DE STAD
RIJSWIJK (7 - 12 jaar)

ANNET BREURE

LEDEN: GRATIS
NIET LEDEN: € 1 ,50

VERTELVOORSTELLING
IN LEIDSCHENDAM (5 - 8 jaar)

WO 5 OKT

Tjerk Noordraven is die schrijver met die
vleerhond op zijn schouder. Wist je dat
ze Dagny heet? Vleerhond Dagny is niet
het enige opgezette dier dat Tjerk heeft.
Zijn hele schrijftafel staat vol met dode
dieren, zoals vleermuizen, vogelspinnen,
een schorpioen, een vliegend draakje en
nog veel meer.

Een schrijversbezoek van Tjerk
Noordraven is een echt een beleving. Als
hij vertelt over zijn boeken en een
spannende actiescène voorleest, zit zelfs
de grootste druktemaker muisstil...

wo 5 oktober om 14:30 uur

Annet Breure neemt je mee tijdens 'het
oog in het bos' met een leuk verhaal en
met muziek. Met instrumenten ga je op
avontuur door het bos.

Met het oog in de boombast kunnen we
in alle bossen over de hele wereld kijken.
Er gebeurt heel veel in die bossen en we
komen er mooie verhalen tegen. Je mag
ruiken aan de blaadjes van de bomen en
gaan staan als een plant die we in het
regenwoud tegenkomen, op je huid kun
je het vocht voelen van de lucht in de
tropen. We komen in een onbewoond
bos, het Amazone regenwoud en een bos
van heel lang geleden: een oerbos!

vr 7 okt om 16:00 uur

SCHRIJVERSBEZOEK

 VERTELVOORSTELLING

VOORLEZEN & VOORSTELLING www.bibliotheekaandevliet.nl/kinderboekenweek



WO 5 OKT

Spiegeltje spiegeltje aan de wand… Met twee
spiegels tegenover elkaar krijg je leuke effecten.
Met de Osmo op de IPad maak je een digitaal een
Gi-ga-Goed ontwerp met spullen van de bieb, uit je
tas en uit de natuur. Je ontdekt de magie van
symmetrie, gekke of natuurlijke materialen. Verrijk je
creatieve blik én programmeer een caleidoscoop.

Kom je jouw digitale caleidoscoop ontwerpen?

vr 14 okt om 15:30 uur in Voorburg
ma 24 okt om 15:30 uur in Leidschendam
vr 28 okt om 15:30 uur in Rijswijk

MICRO:HUT MICRO:BIT

WO 5 OKT

GI-GA-GROENE CALEIDOSCOOP

PROGRAMMEREN & ONTDEKKEN

6+

LEDEN: €0,00
NIET-LEDEN: € 1 ,50

in de Bibliotheek

PROGRAMMEER JE CALEIDOSCOOP

WO 5 OKT

6+

LEDEN: €0,00
NIET-LEDEN: € 1 ,50

in de Bibliotheek

WO 5 OKT

Met de Osmo op de iPad maak je een digitaal een
Gi-ga-Goed ontwerp met spullen van de bieb, uit je
tas en zelfs uit de natuur. Je ontdekt in onze
maakplaats de magie van symmetrie, gekke of
natuurlijk materialen en jouw creatieve blik. Ook
programmeer je een caleidoscoop in scratch. 

Kom je jouw digitale caleidoscoop ontwerpen?

vr 11 nov om 15:30 uur in Leidschendam
ma 14 nov om 15:30 uur in Rijswijk
di 22 nov om 15:30 uur in Voorburg

Tijdens deze waanzinnige mediawijsheid workshop
leer jij programmeren aan de hand van het boek ‘De
Waanzinnige Boomhut’. Programmeer de Micro:bit
zo dat de naam van jouw waanzinnige Micro:hut op
het LED-display verschijnt. En met behulp van een
krokodillenbek tover je jouw vinger om tot een
supervinger!

vr 7 okt om 15:30 uur in Rijswijk
di 18 okt om 15:30 uur in Leidschendam
ma 31 okt om 15:30 uur in Voorburg

6+

LEDEN: €0,00
NIET-LEDEN: €3,00

in de Bibliotheek

www.bibliotheekaandevliet.nl/kinderboekenweek

https://www.bibliotheekaandevliet.nl/agenda/mediawijsheid-Gi-ga-Groene-Caleidoscoop-vbg-141022.html
https://www.bibliotheekaandevliet.nl/agenda/mediawijsheid-Gi-ga-Groene-Caleidoscoop-lds-241022.html
https://www.bibliotheekaandevliet.nl/agenda/mediawijsheid-Gi-ga-Groene-Caleidoscoop-rsw-281022.html
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=7150;a_id=15632;event=tickw_uitvsel;u_id=25950;sid=c83c99a4-d12a-4295-9957-a56aef4823e9;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=7150;a_id=15632;event=tickw_uitvsel;u_id=25951;sid=c83c99a4-d12a-4295-9957-a56aef4823e9;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=7150;a_id=15632;event=tickw_uitvsel;u_id=25952;sid=c83c99a4-d12a-4295-9957-a56aef4823e9;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
https://www.bibliotheekaandevliet.nl/agenda/mediawijsheid-microhut-met-microbit-071022.html
https://www.bibliotheekaandevliet.nl/agenda/mediawijsheid-microhut-met-microbit-lds-181022.html
https://www.bibliotheekaandevliet.nl/agenda/mediawijsheid-microhut-met-microbit-vbg-311022.html


SCHRIJF JE GRATIS IN ALS LID VAN DE
BIBLIOTHEEK, OF ALS JE AL LID BENT:
SCHRIJF JE GELIJK GRATIS IN VOOR DE
ACTIVITEITEN IN OKTOBER EN
NOVEMBER.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK DE
KINDERBOEKENWEEK PAGINA
1 NOG GEEN LID? SCHRIJF JE GRATIS (ONLINE) IN

1.

2.
   2.2 AL LID? DRUK GELIJK OP 'AANMELDEN' BIJ DE
ACTIVITEIT VAN JOUW VESTIGING WAAR JE AAN MEE
WIL DOEN. 
    3. LOG IN MET JE BIBLIOTHEEKPAS EN EIGEN
GEKOZEN WACHTWOORD.
   (OF DRUK OP WACHTWOORD VERGETEN EN
ONTVANG EEN NIEUW WACHTWOORD.
    4. VOEG TOE HOEVEEL KAARTJES JE WIL
RESERVEREN.
    5. ONTVANG DE KAARTJES IN JE E-MAIL INBOX
(CHECK OOK DE SPAMFOLDER) EN NEEM JE
TELEFOON OF EEN GEPRINT KAARTJE MEE NAAR DE
ACTIVITEIT.

www.bibliotheekaandevliet.nl/kinderboekenweek

www.bibliotheekaandevliet.nl/kinderboekenweek


