Kom naar de bibliotheek!
JEUGDACTIVITEITEN
BIBLIOTHEEK EELDE
Hellen Bootsman leest voor! (4 – 9 jaar)
Elke vrijdag 15:00 - 16:00 uur
Elke vrijdagmiddag is kinderboekenschrijver en -illustrator Hellen Bootsman te vinden in Bibliotheek Eelde. Zij komt
haar passie voor verhalen en boeken delen met kinderen van 4 tot 9 jaar. De leukste verhalen leest ze voor en dat niet
alleen: ze is ook in te zetten als Boekentester. Heb je een boek gevonden in de bibliotheek dat je wel leuk lijkt, maar
weet je niet zeker of je dat boek ook écht wilt lenen? Boekentester Hellen leest een stukje voor en helpt je zo de
knoop door te hakken. Voor ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en oppas is er koffie en thee. Hellens voorleesuurtje is
gratis, aanmelden is niet nodig. Kom er dus vooral gewoon gezellig bijzitten!

Poppentheater (3+)
Donderdag 30 januari 09.30 - 10.00 uur
Vrolijke voorstelling voor peuters, geïnspireerd op het boek Moppereend. Het boek is verkozen tot Prentenboek
van het Jaar 2020. De voorstelling wordt gespeeld door poppentheater Cassiopeia. Aanmelden verplicht, vol is vol.

BoekStart voorleesuurtje
Donderdag 13 februari 10:30 - 11:30 uur
Het BoekStartuurtje is een gezellig uurtje, georganiseerd door de bibliotheek, waarin kinderen, hun (groot)ouders
of oppas elkaar ontmoeten. Elke tweede donderdag van de maand leest een vrijwillige medewerker voor aan
kinderen tot 4 jaar. We lezen voor, zingen liedjes en knutselen eenvoudige werkjes samen met de kinderen. Je
hoeft je niet aan te melden.

Biebfabriek (8+)
Vrijdag 7 februari 14.30 - 16.00 uur
De BiebFabriek is dé plek voor jou om aan de slag gaan met digitale vaardigheden en techniek. Hier leer je in
verschillende activiteiten onder andere over programmeren, hoe je een zaklamp maakt en hoe jouw eigen
kunstrobot een echte Picasso kan maken.
De activiteit voor vrijdag 7 februari is nog niet bekend. Zodra we weten dit weten maken we dit kenbaar op de
website en Facebook.
Inclusief ranja met lekkers.

Deelname aan activiteiten is gratis!
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