Thuisblijven in deze tijd
hoeft niet saai te zijn!

Theek 5 heeft speciaal voor
jou de leukste tips op een
rij gezet om toch lekker
bezig te kunnen zijn. Van de
knutseltafel tot achter de
computer. En maak kans op
een tof cadeau!
Voor alle enthousiaste en
ondernemende kinderen
(en volwassenen natuurlijk)!

Nabouwverhaal

Lees samen een mooi prentenboek.
Deze kun je bij ons lenen via de Theek
Away: ons afhaalloket. Pak daarna
de lego, duplo of de blokken er bij
en probeer samen een bladzijde of
scène na te bouwen.
Stuur een foto van jouw bouwwerk
naar een vriendje of vriendinnetje en
kijk of hij of zij kan raden welk boek
het is. Stuur je hem ook naar ons?
Wij raden graag mee!

Bibliotheek
van, voor en
met elkaar

-------------------------------Pimp je boek!

Kies een mooi boek dat je al goed
kent. Bijvoorbeeld jouw favoriete boek
dat je zelf thuis hebt. Kijk eens naar de
omslag van het boek. Vind je het een
mooie omslag? Past deze kaft bij het
verhaal? Hoe zou jij hem maken?
Teken of verf nu zelf een omslag voor
dit verhaal! Stuur je hem naar ons
in? Dan maken wij er een echte kaft
van speciaal voor jou!

-------------------------------Maak je eigen boek

Schrijf en ontwerp je eigen verhaal
met Storyjumper. Je kiest zelf de
kleuren, hoofdpersonen en meer. Je
kunt zelfs je eigen stem opnemen!
Waarover gaat jouw boek?
Ga naar www.storyjumper.com en
wordt een echte auteur!

-------------------------------Doe mee met een Leeschallenge
Schrijf je in voor een toffe
leeschallenge. Een leeschallenge
helpt je om de leukste, grappigste
en mooiste boeken te ontdekken.
Hoeveel boeken ga jij dit jaar lezen?
Neem een kijkje op
www.hebban.nl/challenge

INSPIRATIE EN TIPS
VOOR BINNEN

Bouw je eigen droombieb

Stel, jij mag een eigen bibliotheek
bouwen. Hoe komt deze er dan uit te
zien? Maak jouw droombibliotheek in
Minecraft, The Sims of Lego. Misschien
heeft jouw droombieb wel een
glijbaan of friettent! Alles kan en alles
mag. We zijn erg benieuwd hoe jouw
droombieb er uit komt te zien!
Stuur een foto van jouw droombieb
naar ons op of deel hem op Social
Media en tag ons.

-------------------------------Kindercollege Digitaal

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar de
wereld? En wil je het liefst alles weten?
Stuur je vraag in op www.theek5.nl/
kindercollege en wij gaan voor je
op zoek naar iemand uit jouw eigen
gemeente die antwoord kan geven
op jouw vraag.
De leukste vragen én antwoorden
worden door ons gebundeld en van
sommige vragen wordt zelfs een
kort filmpje gemaakt!

-------------------------------Deel je foto's en win!

We zijn erg benieuwd welke tips jij
hebt uitgevoerd! Stuur je foto's in
via kindercollege@theek5.nl of deel
hem in de reacties van onze Theek
5 Facebookberichten. We verloten
meerdere cadeaupakketjes onder
alle inzendingen. Als je ze instuurt
geef je hiermee toestemming dat
we de foto's mogen gebruiken voor
promotie doeleinden.

Thuisblijven in deze tijd
hoeft niet saai te zijn!

Theek 5 heeft speciaal voor
jou de leukste tips op een rij
gezet om toch lekker bezig te
kunnen zijn. Van de achtertuin
tot in de vrije natuur. En maak
kans op een tof cadeau!
Voor alle enthousiaste en
ondernemende kinderen
(en volwassenen natuurlijk)!

Naamletters zoeken

Schrijf de eerste letter van jouw naam
met stoepkrijt op de tegels. Teken
daar een hele grote cirkel omheen
en ga in jouw omgeving op zoek
naar alles wat met deze letter begint!
Bijvoorbeeld spulletjes uit de schuur
of dingen in de natuur? Verzamel
alles in de cirkel rondom jouw letter.
We zijn erg nieuwsgierig naar de
dingen die jij gevonden hebt. Stuur je
ons een mooie letterfoto?

Bibliotheek
van, voor en
met elkaar

-------------------------------Minibieb speurtocht

Heb jij ze al gespot? Sommige huizen
hebben een klein kastje vol met
boeken in de tuin staan. Ga eens
kijken of je een leuk boek kunt vinden
en ruil deze om met één van je eigen
boeken. Hoeveel minibiebs kun jij
vinden in jouw woonplaats?
Stuur ons een foto van jouw
gevonden minibiebs, dan maken wij
er een mooie collage van op onze
Social Media!

-------------------------------Verhalen in jouw woonplaats

Niet alleen boeken zitten vol verhalen,
ook dorpen en steden vertellen een
verhaal. Ga in jouw woonplaats op
zoek naar een gedicht, verhaal of
tekst. Bijvoorbeeld een gedicht op
een gebouw of informatiebordje in
het park. Wat voor verhaal wordt er
verteld? Past dit bij jouw woonplaats?
Bedenk nu zelf een verhaal of
gedicht wat past bij jouw dorp of
stad! Wil je jouw verhaal met ons
delen?

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.

-------------------------------Workshops en activiteiten

We hopen allemaal dat we snel weer
allerlei dingen buiten de deur kunnen
ondernemen. Dan kun je dus ook
weer onze bibliotheek bezoeken voor
workshops en activiteiten!
Kijk op www.theek5.nl/activiteiten
naar de workshops en activiteiten in
jouw bibliotheek en meld je aan.

-------------------------------Deel je foto's en win!

INSPIRATIE EN TIPS
VOOR BUITEN

We zijn erg benieuwd welke tips jij
hebt uitgevoerd! Stuur je foto's in
via kindercollege@theek5.nl of deel
hem in de reacties van onze Theek
5 Facebookberichten. We verloten
meerdere cadeaupakketjes onder
alle inzendingen. Als je ze instuurt
geef je hiermee toestemming dat
we de foto's mogen gebruiken voor
promotie doeleinden.

