
Woensdag 27 juli van 14:00 - 15:30 uur: Workshop Green Screen; Speel zelf 
de hoofdrol in een boek!
In deze workshop word jij gemonteerd in een boek. 
Eerst maak je kennis met enkele boeken en oefenen we onze mimiek en 
lichaamstaal. Daarna maken we de foto en monteren deze in het door jou 
gekozen prentenboek. Je krijgt jouw foto in een zelfgemaakt fotolijstje mee 
naar huis.

Een zomer vol activiteiten in bieb Terneuzen
Van 27 juli t/m 30 augustus 2022 wekelijks een workshop

of evenement voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Woensdag 3 augustus van 14:00 - 15:00 uur: Voorleesactiviteit Het begin van de zee
Kofi wil de zee schilderen, maar weet niet waar hij moet beginnen. Hij gaat op zoek 
naar het begin van de zee.
Wist je dat we in de bieb in Terneuzen ook een zee hebben? We gaan samen op
onderzoek uit. En geïnspireerd door het verhaal schilderen we onze eigen zee. 

Woensdag 10 augustus van 14:00 15:00 uur: Voorleesfeestje met 
de Boekfiets
Kom je luisteren naar een zomers verhaal? Met de Boekfiets is 
voorlezen altijd een feestje!
Samen luisteren, dansen en spelen rond een mooi verhaal met
de zomer in je bol. 

Woensdag 17 augustus van 14:00 - 15:30 uur: Bob Popcorn Show
Bij deze show draait alles om leesplezier.
We gaan voorlezen, Bob leren tekenen, de Grote Bob Popcorn Quiz spelen, HEEL
VEEL popcorn eten en kinderen mogen auteurs Marancke Rinck en Martijn van
der Linden ALLES vragen wat ze maar willen

Woensdag 24 augustus van 14:00 - 15:00 uur: Muzikaal verhaal
Een verhaal wordt nog spannender, grappiger en leuker om naar te luisteren met
geluiden en muziek. Samen gaan we op zoek naar muziek en geluiden die passen
bij het verhaal. Zo maken we een “muzikaal verhaal”.
Speel, zing, grom en luister je ook mee?

Dinsdag 30 augustus van 14:00 - 15:30 uur: Zomerworkshop Dieren tekenen met 
potlood en fineliner door Ferdy Remijn
Ben je gek op dieren en op tekenen? Dan is deze workshop echt iets voor jou! 
Kunstenaar en illustrator Ferdy Remijn leert je hoe je prachtige pentekeningen van 
(wilde) dieren maakt. We gaan werken met potlood en fineliners, precies dezelfde 
materialen waarmee Ferdy zelf ook zijn illustraties maakt.

Aanmelden via www.biebzvl.nl

Wil jij wilde dieren tekenen? Een personage in een prentenboek zijn? Of met Bob Popcorn
de gekste avonturen beleven? Het kan allemaal deze zomer in de Bibliotheek!
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