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KINDERBOEKENWEEK 2021
Het maakt niet uit wie je bent of waar je
vandaan komt, goed bent in rekenen
of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al
tien jaar. Tijdens de Kinderboekenweek 2021
kun je alles worden wat je wil en alvast
dromen over later!
Doe mee met onze leuke activiteiten en
check onze tips en inspiratie.

THEEK 5 MADE

LEUKE
ACTIVITEITEN
BIJ THEEK 5!

Kom op zaterdag 9 oktober naar het
Kinderboekenweekfeest bij Theek 5
Made.

Tijdens de Kinderboekenweek
organiseren wij heel veel
leuke activiteiten. Kijk wat
er allemaal te doen is bij de
bibliotheek bij jou in de buurt
en meld je aan.

Zaterdag 9 oktober | 10.30 tot 12.30 uur

Kindercollege carrousel
(6-9 jaar)

Gratis

Ontmoet mensen met verschillende
beroepen, stel hen vragen en
laat jouw toekomst voorspellen.
Een politieagent vertelt over
haar werk, een dierenarts laat
zien hoe je een hond verzorgt, de
geluksprofessor vertelt je over wat
geluk is en waar je het kunt vinden,
de kinderboekenschrijfster vertel
over het schrijven van een boek en
de bibliotheekdirecteur heeft leuke
vragen voor jullie.
6 t/m 17 oktober | Tijdens openingsuren
Gratis

Speurtocht: Weet jij al wat je
wilt worden? (6-9 jaar)
Speel deze leuke speurtocht in de
bieb! Neem je eigen telefoon mee.

THEEK 5 OOSTERHOUT
Zaterdag 9 oktober staat geheel in het teken van de Kinderboekenweek.
Maak je eigen robot, bezoek de Duurzame Ontdekbus, doe mee met een
speurtocht door te bieb, word wie je wilt en stel al je vragen aan een echte
boswachter. Kom jij ook naar de kindermiddag?
Zaterdag 9 oktober | 13.00 tot 16.00 uur

Duurzame ontdekbus
(4-9 jaar)

Gratis

Ontdekken, proefjes, zelf dingen
maken en aan de slag met techniek?
Bezoek de Duurzame Ontdekbus
en ontdek wat duurzaamheid echt
betekent.
Zaterdag 9 oktober | 13.30 tot 14.30 uur of
15.00 tot 16.00 uur

Gratis

Workshop BYOR (bouw je
eigen robot) (vanaf 8 jaar)

Tijdens de BYOR-workshop ga je
creatief aan de slag met het bouwen
van een werkende robot van oude
verpakkingen.
Zaterdag 9 oktober | 15.00 tot 16.00 uur

Gratis

Kindercollege: Boswachter
(5-10 jaar)

Boswachter Anneke van Staats
bosbeheer komt je alles vertellen
over haar werk in het bos! Kom jij al je
vragen stellen, over dieren, natuur, het
bos en alles wat daarbij hoort?
Zaterdag 9 oktober | 13.00 tot 16.00 uur

Gratis

Schminken (alle leeftijden)

Word wie je wil en laat je schminken.
6 t/m 17 oktober | Tijdens openingsuren

NOG MEER LEUKS IN
OOSTERHOUT:
Woensdag 13 oktober | 15.00 uur |
Theater de Bussel

€3

Voorstelling Wonderbaan
door Daan draait
(3-10 jaar)

Wat als je écht alles zou kunnen
worden wat je wil! Als niets je
in de weg zit om jouw ultieme
droombaan werkelijkheid te laten
worden. Wat zou jij dan kiezen?
Daan regelt het voor je, die
wonderbaan. Zet je koptelefoon
op en wordt eenhoorntrainer
of president van de maan!
Gefeliciteerd hoor, met je nieuwe
Wonderbaan!
Woensdag 13 oktober | 14.00 tot
16.00 uur | Activiteitencentrum Slotjes
Gratis

Zwerfafval Bingo
(4-12 jaar)

Doe mee met de afvalbingo.
Maak samen je woonomgeving
een beetje schoner.

Gratis

Speurtochten in de bieb (8-12 jaar)

Ontdek jouw talent of los het mysterie op. Neem je eigen telefoon mee en speel
deze leuke speurtochten in de bieb.

THEEK 5 DONGEN
Kom woensdag 6 oktober naar het gave Kinderboekenfestival bij Theek 5
Dongen. Je wordt ontvangen door een speciale gast. Neem een kijkje in de
brandweerwagen en stel de brandweermannen al je brandende vragen.
Woensdag 6 oktober | 14.00 tot 17.00 uur

Woensdag 6 oktober | 15.15 tot 16.00 uur

Gratis

Kinderboekenweekfestival

Kom meedoen aan leuke activiteiten,
waaronder de sport- en spelbus, een
Kindercollege en muziek- en zang
workshops.
Woensdag 6 oktober | 15.00 tot 16.00 uur

Kennismakingsles verzorgt door het
Kunstpodium.

Gratis

Mad Science show:
Wetenschappers en hun
uitvindingen (5-12 jaar)

Duik in het takenpakket van een
wetenschapper. Welke uitvinders
hebben welke belangrijke uitvindingen
gedaan? Wat zijn die uitvindingen, en
wat doen we er vandaag de dag nog
mee? Het wordt weer een spektakel!

Workshop Lego we do
(8-12 jaar)

Kennismakingsles muziek:
‘Samen zingen in een koor’
(7-12 jaar)

Woensdag 6 oktober | 16.15 tot 17.00 uur

€ 9,50

Woensdag 6 oktober | 14.15 tot 16.15 uur

Gratis

Gratis

Bouw samen een coole robot met
verschillende sensoren, leer hoe je ‘m
kunt programmeren via de iPad en
laat je robot toffe kunstjes doen!

Kennismakingsles muziek:
‘Muziek, waar te beginnen..?!’
(8-12 jaar)
Kennismakingsles met muziek
verzorgt door het Kunstpodium.

Woensdag 6 oktober | 14.00 tot 17.00 uur
Gratis

Speurtocht: Los jij het
mysterie op? (8-12 jaar)

Los jij het mysterie op? Neem je eigen
telefoon mee en speel deze leuke
speurtocht in de bieb.
Woensdag 13 oktober | 14.30 tot 15.45 uur
Gratis

Voorleespret (6-8 jaar)

Deze maand lezen we een mooi
verhaal voor in het thema van de
Kinderboekenweek. Daarna gaan we
aan de slag met een doe-activiteit.

SPEURTOCHTEN IN DE BIEB (8-14 jaar)

We hebben drie superleuke games ontwikkeld rondom het thema ‘Worden wat je wil’.
Speel deze leuke speurtochten in de bieb met je eigen telefoon.

Theek 5 Oosterhout
6 t/m 17 oktober
Tijdens openingsuren

Theek 5 Oosterhout
6 t/m 17 oktober
Tijdens openingsuren

Theek 5 Made

6 t/m 17 oktober
Tijdens openingsuren

Theek 5 Dongen

Theek 5 Raamsdonksveer
Zaterdag 9 oktober
15.00 tot 16.00 uur

6 t/m 17 oktober
Tijdens openingsuren

THEEK 5 BAARLE-NASSAU/-HERTOG
Dinsdag 5 oktober | 9.30 tot 10.00 uur

Voorleespret (2-4 jaar)

Gratis

Tijdens de Kinderboekenweek gaan
we ook weer voorlezen! Weet jij wat je
worden wil? Een held, een prinses of
misschien wel een acrobaat. Kom je
luisteren en meedoen?
Woensdag 6 oktober | 13.30 tot 14.30 uur

Voorlezen (6-8 jaar)

Gratis

We gaan voorlezen, schminken en
dansend het verhaal beleven. Doe je
ook mee?
Donderdag 7 oktober | 16.00 tot 17.00 uur

Gratis

Mad Science Workshop:
Later word ik Wetenschapper
(5-12 jaar)
Leer hoe je in een laboratorium werkt
en maak een super gaaf slijm recept
met de raarste chemicaliën. De Mad
Scientist sluit de dag af met een
knallende chemische reactie!

Dinsdag 12 oktober | 16.00 tot 17.00 uur

Gratis

Kindercollege: Boswachter
(5-10 jaar)

Boswachter Anneke van
Staatsbosbeheer komt je alles vertellen
over haar werk in het bos! Kom jij al je
vragen stellen, over dieren, natuur, het
bos en alles wat daarbij hoort?
Donderdag 14 oktober | 16.00 tot 17.30 uur

Gratis

Workshop: Later ga ik oude
botten van dieren opgraven
(8-12 jaar)

Hoe word je paleontoloog en wat heb
je allemaal nodig? En hoe spannend is
het wel niet om dinosaurussen op te
graven of oude botten te bestuderen.
Natuurlijk ga je ook zelf aan de slag
met fossielen en botten en leer je de
kneepjes van het vak. Niemand gaat
met lege handen naar huis!

THEEK 5 GILZE EN RIJEN
Rijen | Dinsdag 5 oktober | 16.00 tot 16.30 uur
Gratis

Voorleespret (4-8 jaar)

Deze maand lezen we tijdens
Voorleespret een mooi verhaal voor in
het thema van de Kinderboekenweek.
Kom je gezellig luisteren?
Rijen | Donderdag 7 oktober | 16.00 tot 17.00 uur
Gilze | Donderdag 14 oktober | 16.00 tot 17.00 uur
Gratis

Kindercollege: Boswachter
(5-10 jaar)

Boswachter Anneke van Staats
bosbeheer komt je alles vertellen
over haar werk in het bos! Kom jij al je
vragen stellen, over dieren, natuur, het
bos en alles wat daarbij hoort?
Gilze | Vrijdag 8 oktober | 16.00 tot 17.00 uur
Gratis

Mad Science Workshop:
Later word ik Wetenschapper
(5-12 jaar)

Leer hoe je in een laboratorium werkt
en maak een super gaaf slijm recept
met de raarste chemicaliën. De Mad
Scientist sluit de dag af een knallende
chemische reactie!

Rijen | Zaterdag 9 oktober | 10.30 tot 11.00 uur
Gilze | Dinsdag 12 oktober | 9.30 tot 10.00 uur
Gratis

Voorleespret (2-4 jaar)

Deze maand lezen we tijdens
Voorleespret een mooi verhaal voor in
het thema van de Kinderboekenweek.
Kom je gezellig luisteren?
Rijen | Maandag 11 oktober | 16.00 tot 17.30 uur
Gratis

Workshop: Later word ik
Archeoloog (8-12 jaar)

Hoe word je archeoloog en hoe
spannend is het om oude ‘potten en
pannen’ uit de grond te halen?
Je komt alles te weten
over het vak van
archeoloog en
gaat ook zelf aan
de slag.

THEEK 5
RAAMSDONKSVEER

Kom naar het Kinderboekenweekfeest
bij Theek 5 Raamsdonksveer. Ontmoet
mensen met verschillende beroepen
en doe mee met een leuke speurtocht.
Zaterdag 9 oktober | 13.00 tot 16.00 uur

Beroepentocht
(6-12 jaar)

Gratis

Ga mee op ontdekkingsreis waarbij
allerlei beroepen écht tot leven
komen! Van wetten verzinnen met een
wethouder tot kunst maken met een
kunstenaar. Ontdek welk beroep bij je
past en speel de hoofdrol in een boek
over jouw favoriete beroep.
Woensdag 13 oktober | 14.00 tot 15.30 uur

Kindercollege: Valkenier
(6-12 jaar)

Gratis

Jeroen Settels is valkenier. Dat betekent
dat je vogels traint om op prooi te
jagen. Jeroen neemt allerlei vogels
mee naar de bieb, zoals een roofvogel
en een uil! Hij vertelt graag meer over
zijn vogels en natuurlijk mag je hem
allerlei vragen stellen. Het wordt een
spannende maar vooral gezellige én
leerzame middag.

Een leuke
activiteit gezien?
Meld je aan via
www.theek5.nl/
kinderboekenweek

Griffels en
Penselen
De Gouden Griffel is de belang
rijkste prijs voor Nederlandse
jeugdliteratuur. Het Gouden
Penseel is de belangrijkste prijs
voor kinderboekillustratoren.
Op 5 oktober worden de winnaars
van de Gouden Griffel en Gouden
Penseel bekend gemaakt. Ans van
Theek 5 tipt van de hele lijst de
volgende boeken:

Griffels
	
Er lag een
trommeltje in het
gras - Edward van
de Vendel
Vanaf ca. 4 jaar

	
Beste broers Jowi Schmitz
Vanaf ca. 9 jaar

Penselen
	
Alles wat was
- Marijke
Klompmaker
Vanaf ca. 9 jaar

	
Verborgen wereld
- Ben Rothery
Vanaf ca. 12 jaar

Winnaars
Kinderjury 2021
De Kinderjury is de lezersprijs van de Kinderboekenweek. Kinderen van 6 tot
12 jaar bepalen welke twee boeken de leukste boeken van het jaar zijn!

De zoete zusjes zoeken een schat
Iris Boter

Winnaar
6-9 jaar

De Zoete Zusjes zoeken een schat gaat over hoe
Saar en Janna op avontuur gaan om een schat te
vinden. Ze zien het helemaal zitten, want terwijl ze
aan het zoeken zijn, bedenken ze wat ze allemaal
zullen doen als ze rijk zijn. Wonen in een kasteel,
een eigen frietkraam, en een zwembad! Maar
schatzoeken is nog helemaal niet zo makkelijk als
het lijkt…
Een heerlijk boek om voor te lezen vanaf 4 jaar of
voor kinderen vanaf 7 jaar die lekker zelf willen lezen.

Totaal gesloopt Het leven van een loser 14
Jeff Kinney

De familie Botermans krijgt onverwacht een erfenis.
Bram weet daar wel raad mee. Maar zijn moeder
vindt dat het geld verantwoord moet worden
besteed: het huis wordt verbouwd. Zodra de werklui
beginnen, gaat alles mis… wordt het verbouwen of
verhuizen?

aa r
Wi n n
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Totaal gesloopt is deel 14 in de megasuccesvolle
en supergrappige serie Het leven van een Loser
van Jeff Kinney. Voor jongens en meiden van 8 jaar
en ouder.

BOEKENTIPS OVER
WORDEN WAT JE WIL
•	Boer Boris en bakkertje Bas - Ted van
Lieshout
Boer Boris bestelt voor Knols verjaardag
een speciale taart bij Bakkertje Bas.
De taart is prachtig maar onderweg
gaat het mis. Komt de taart nog op
tijd? Vierkant prentenboek met vrolijk
gekleurde illustraties en tekst op rijm.
Vanaf ca. 3 jaar

•	Ik weet wat ik worden wil - Erik van Os
en Elle van Lieshout
Bundel met gedichten over 35 beroepen,
waaronder piraat, dierverzorger en
juffrouw. Met paginagrote illustraties.
Inclusief cd met twaalf liedjes.
Vanaf ca. 4 jaar

•	Scoren! De sterkste verhalen over
de grootste Nederlandse sporters Thomas Olsthoorn
Maak in korte verhalen kennis met
de belangrijkste gebeurtenissen en
grootste Nederlandse sporters in de
geschiedenis. Met van elke sporter een
overzicht van de prestaties, weetjes en
een portretillustratie in kleur.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar

•	De chocoladetandarts en 237 andere
waanzinnige beroepen - Tosca Menten
Hilarische verhalenbundel over
waanzinnige beroepen. Haar knotsgekke
verhalen worden aangevuld met
nutteloze weetjes, maffe lijstjes,
grappige cartoons en heel veel geestige
tekeningen.
Vanaf ca. 10 jaar

•	Wie doet wat? Het grote beroepenboek
- Owen Davey
Wat wil jij later worden? Misschien wel
geheim agent, kapper of archeoloog?
Kijk welke gereedschappen ze gebruiken
en welke kleding ze dragen. Kijkboek met
gestileerde kleurrijke illustraties.
Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar

WANDELING VOL BEROEPEN
Pak pen en papier en maak eens een mooie wandeling
door jouw eigen dorp of stad. Welke beroepen kom je
allemaal tegen? Misschien kom je een vuilnisman of
taxichauffeur tegen. Schrijf er zo veel mogelijk op. Welk
beroep lijkt jou het leukst? Wil je meer weten over dat
beroep? Stel deze persoon eens een vraag of leen boeken
over het beroep bij jouw bieb in de buurt.

DIGITIPS OVER
WORDEN WAT JE WIL

LEUKE
OPDRACHTJES

Luister naar podcasts over wetenschap.
Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Dat zijn namen die passen bij het
beroep dat iemand heeft. Denk
aan Henny de Haan (voorzitter van
de vakbond van pluimveehouders)
en Benno Baksteen (piloot).
Bedenk zelf grappige aptoniemen
en probeer een verhaaltje te
schrijven met die persoon in de
hoofdrol. Kapper Kaal, tandarts Au,
slager Bakker, brandweerman Vonk,
visser Graat…

Wetenschapje

kinderpodcasts.nl/project/wetenschapje

Dit Doe Ik

Lees verhalen en bekijk filmpjes en vlogs
van vrouwen die in Bètawetenschap,
Techniek of IT werken.
www.ditdoeik.nl

Beroepenquiz

Speel de Beroepenquiz van Jozua Douglas.
www.jozuadouglas.com/filmpjes

Gelukskoffer

Iedereen wil gelukkig worden. Niet taal en
rekenen, maar leren wat geluk is en hoe je
gelukkig kunt worden is misschien wel de
les van je leven! Verken in 7 (gratis) online
lessen de verschillende thema’s van geluk.
www.theek5.nl/gelukskoffer

Verzamel aptoniemen

Of deze:

Welke achternamen komen
van een beroep?

Denk aan Smid, Bakker en De Boer.
Verzamel er zoveel mogelijk, denk
ook aan bekende Nederlanders!

HOE SCHRIJF IK ZELF EEN
WAANZINNIG BOEK?

Wil je net als de schrijver en tekenaar van ‘De waanzinnige
boomhut’ zelf een waanzinnig boek maken? Lees dan in dit boek
‘Hoe schrijf ik zelf een waanzinnig boek?’ van Andy Griffiths hoe je
o.a. personages verzint en ontploffingen tekent. Met waanzinnige
tips, doldwaze opdrachten en veel grappige striptekeningen in
zwart-wit maak jij veel plezier met letters en woorden.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.

Leuke tips en informatie vind je op
www.theek5.nl/kinderboekenweek

KINDERCOLLEGE:
JAM MET SEM
Vrijdag 15 oktober | 19.00 tot 20.00 uur | Online

Win tw
ee
tickets
!
Gratis

Sem Rozendaal – finalist van The voice of Holland – komt langs
voor een Kindercollege. Stel al je vragen en schrijf mee aan het
Kinderboekenweeklied. Natuurlijk zal Sem ook optreden.

Win een Gouden wikkel

Het Kindercollege wordt via een livestream uitgezonden, maar
met een ‘Gouden wikkel’ kun je het Kindercollege live bijwonen in
De Cammeleur in Dongen. Hoe gaaf is dat!
De winnaars van een Gouden Wikkel ontvangen twee tickets.
Meld je dus snel aan en maak kans op deze coole prijs.

Weten hoe je erbij kunt zijn?

Kijk op www.theek5.nl/kinderboekenweek

WWW.THEEK5.NL/KINDERBOEKENWEEK

