
Kleur de leukste feestslingers 
en maak kans op een eigen taart!

Lees op de achterkant hoe je 
meedoet met deze kleurwedstrijd.
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Het voorleesfeest voor peuters
Neem op woensdag 1 februari je lievelingsknuffel mee en 
kom naar het voorleesfeest voor kinderen tot vier jaar. Je mag 
eerst luisteren naar het boek van Maximiliaan Modderman. 
Daarna kun je een fotospeurtocht doen, een spelletje spelen, 
knutselen en je krijg een gezond tussendoortje. Het leesfeest 
is gratis, maar je moet wel even een plekje reserveren via 
onze website.

Kindervoorstelling: Maximiliaan Modderman
Zaterdag 28 januari in de Dialoog, Ermelo. Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje, en… dat loopt een klein beetje 
uit de hand. Alles is vies! Het wordt een knotsgekke, stoere, 
lieve, vlotte en ook ontzettend vieze voorstelling, waarin 
het publiek wordt uitgedaagd hun fantasie te gebruiken! Je 
reserveert een stoel voor jezelf en een voor je kind via onze 
website.

Kindervoorstelling: LOET viert feest!
Op 11 februari viert LOET feest in de bibliotheek van 
Nunspeet en Putten. Een feestelijke, muzikale en interactieve 
kindervoorstelling, waarin Loet samen met hulp van alle 
kinderen een verrassingsfeestje voor haar hond Mango 
organiseert. Doe jij ook mee? Je hoeft alleen voor je kind een 
plekje te reserveren.

‘Voorlezen voor liefhebbers’ door Hans en Monique Hagen
Woensdag 22 februari in de Dialoog, Ermelo. Lees 
je regelmatig voor aan jonge kinderen? Dan is deze 
inspiratieavond voor opvoeders een aanrader voor jou. De
bekende kinderboekenschrijvers Hans en Monique Hagen
verzorgen deze unieke workshop samen! Zij laten zien hoe je
met gedichten en poëzie het taalgevoel en de woordenschat
van kinderen kunt vergroten. Erg leuk voor leerkrachten,
pedagogisch medewerkers, ouders, en opa’s en
oma’s!

HOE DOE JE MEE MET DE KLEURWEDSTRIJD?
1.  Kleur de leukste feestslinger.
2.  Lever deze kleurplaat in bij de Bibliotheek voor 11 februari.
3.  De winnaars worden eind februari gebeld.

Naam:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

Emailadres: 

Biebpasnummer: 

Is je kind nog geen lid van de bieb? 
Kom tussen naar 25 januari en 11 februari op werkdagen 
tussen 13.30 en 17.00 uur naar de bibliotheek of op zaterdag 
van 10.00-15.00 uur. Tot 18 jaar zijn kinderen gratis lid. Extra 
leuk: de eerste 100 nieuwe leden tussen 0 en 6 jaar 
krijgen een feestelijk cadeautje!

Tijdens de Nationale Voorleesdagen is er 
van alles te doen in de Bibliotheek. 

Dit jaar is het thema: Feest!

Scan de QR code of ga naar 
www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl 
en reserveer een plekje voor je kind(eren). 
Er is maar een beperkt aantal plekjes 
beschikbaar per bibliotheek.


