
ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK

de kinderboekenweek bestaat 65 jaar! 

Van 2 tot en met 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema van deze 
65e editie is: Reis mee!

Anna Woltzs schreef het Kinderboekenweekgeschenk® voor 2019 Haaientanden. 
André Kuipers schreef het prentenboek André het astronautje op zoek naar Laika 
met illustraties van Natascha Stenvert.

Reis je mee door de bibliotheek? Kaartjes voor activiteiten zijn te koop via
www.bibliotheekaandevliet.nl/kinderboekenweek.
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ga je mee naar de zee? 
poppentheater kletskous
Muis wil op vakantie, lekker naar de zee. 

Spelen op het strand. Rollen in het zand. Alle 

dieren van de boerderij mogen met de tractor 

mee. In oktober staat de Kinderboekenweek 

in het teken van Reis mee! Samen met muis 

trekken de peuters met de tractor naar de zee. 

Ga je mee met deze muzikale voorstelling? 

Voor kinderen van 2 - 6 jaar • ± 45 minuten

Aanvang 09:00 uur • 10:00 uur • 11:00 uur

Leidschendam • dinsdag 1 oktober

Voorburg • donderdag 3 oktober

Rijswijk • donderdag 10 oktober

Leden € 4,00 • niet leden € 5,00

peutervoorlezen
Reis mee met het verhaal uit een mooi 

prentenboek over een voertuig of een 

verre plek. Schuif je aan bij ons gezellige 

voorleesfeestje?

Voor peuters en kleuters van 2 - 4 jaar • Gratis

Voorburg • woensdag 2 oktober • 10:00 uur

Leidschendam • vrijdag 4 oktober • 10:00 uur

Rijswijk • vrijdag 11 oktober • 10:00 uur

Buurtsuper Sion • vrijdag 11 oktober • 11:15 uur 

creatieve transportmiddag  

Er is een hele hoop te beleven op deze  

creatieve middag! Ga op de foto tijdens jouw 

eerste ruimtereis. Schilder mee met de grote 

verkeerschaos. Wandel door de bieb en los de 

boekenspeurtocht op. Maak een vliegende 

raket. Race met je zelfgebouwde racewagen 

op het circuit. Ga op reis met de blue-bot en 

vind de schat. Of bouw jouw zelfverzonnen 

voertuig.  Op woensdag 2 oktober kun je in 

de workshop van stadsdichter Henk ook nog 

een gedicht schrijven.

Heb jij de snelste fiets, step of skateboard? 

Versier je voertuig zo mooi als je kan en 

neem hem mee naar de bieb. Tijdens de 

transportmiddag krijgt jouw voertuig een 

mooie ereplek.

Voor kinderen van 4 - 11 jaar • Gratis

Rijswijk • woensdag 2 oktober • 13:00 uur *

Leidschendam • zaterdag 5 oktober • 12:00 uur

Voorburg • woensdag 9 oktober • 13:00 uur

* Deze middag organiseren we in 
samenwerking met Welzijn Rijswijk.

stuur je boeken op reis
Heb jij boeken in je kast staan, die je al 

gelezen hebt en staan ze in de weg? Stuur 

dan je boeken op reis! Neem tijdens de 

Kinderboekenweek jouw gelezen boek mee 

naar de bibliotheek en ruil hem om voor een 

boek van iemand anders.

Voor kinderen van 4 - 11 jaar • Gratis

2 t/m 12 oktober • Alle bibliotheeklocaties

Woon je in Rijswijk Buiten? Kom dan op 

maandag 7 oktober tussen 15:00 en 17:00 uur 

je boeken ruilen in Buurtsuper Sion.

film: superjuffie
Juf Josje is de nieuwe juf van groep 6. Ze 

lijkt een hele gewone juf. Maar in het huis 

van haar tante heeft ze door een beeldje 

speciale krachten gekregen: ze kan met 

dieren praten. Zodra er een dier in gevaar is 

of ze hoort hulp roepen, neemt ze een hap 

van een schoolbordkrijtje en verandert ze 

in Superjuffie. Vliegend met haar groene 

cape, redt ze de dieren. Als de strenge 

schooldirecteur er maar niet achter komt. 

Reis jij mee met Superjuffie?

Voor kinderen vanaf 6 jaar 

Rijswijk • woensdag 9 oktober • 13:30 uur

Leden € 3,00 • niet leden € 4,00

film: de kleine heks
De kleine heks is pas 127 jaar oud en veel 

te jong om met de andere heksen tijdens 

het grote heksenfeest te dansen op de 

Bloksberg. Als ze stiekem toch gaat en wordt 

betrapt krijgt ze straf: ze moet in één jaar 

alle spreuken uit het magische heksenboek 

uit haar hoofd leren. Maar de kleine heks 

voert veel liever allerlei streken uit. Spring 

achterop de bezemsteel en zweef mee met 

deze fantasierijke familiefilm.

Voor kinderen vanaf 6 jaar 

Voorburg • zaterdag 12 oktober • 13:30 uur

Leden € 3,00 • niet leden € 4,00











