Schilderen met Charlotte Dematons (7-10 jaar)

Tekenworkshop Ferdy Remijn (8-12 jaar)

Een van Nederlands beste én beroemdste
illustratoren geeft tijdens Goes Kinderstad
een teken- en schilderworkshop voor
kinderen! Charlotte Dematons is beroemd
geworden door haar prachtige boeken 'De
Gele Ballon', 'Nederland' en 'Alfabet'.
Houd je van tekenen en schilderen? Grijp
deze kans en schrijf je snel in voor een heel
bijzondere workshop tijdens Goes
Kinderstad!
Zaterdag 3 september
11.00-12.00 uur
Bibliotheek Goes
13.00-14.00 uur
De Koperen Tuin, Goes
Gratis Aanmelden verplicht

Altijd al basistechnieken tekenen willen leren van een
professional? Meld je dan zeker aan voor de workshop dieren
tekenen door kunstenaar en illustrator Ferdy Remijn. Je leert hoe
je een dier realistisch op papier krijgt met behulp van potlood en
neliners.
Dinsdag 23 augustus
11.00-12.00 uur
Bibliotheek Goes
14.00-15.00 uur
Bibliotheek Zierikzee
Dinsdag 30 augustus
11.00-12.00 uur
Bibliotheek Tholen
14.00-15.00 uur
Bibliotheek Kruiningen
Leden: €2,50, niet-leden: €5,00 Aanmelden verplicht

foto: Chris van Houts

Gra ti workshop (vanaf 10 jaar)
Maak je eigen gra tikunst! In 1 uur onder leiding van
Zeeland Gra ti krijg je uitgebreide uitleg en tijd om je
eigen piece te spuiten. Altijd al eens willen proberen?
Meld je dan nu aan!
Woensdag 3 augustus
12.00-13.00 uur
Bibliotheek Goes
Vrijdag 5 augustus
12.00-13.00 uur
Bibliotheek Zierikzee
15.30-16.30 uur
Bibliotheek Heinkenszand
Leden: €2,50, niet-leden: €5,00 Aanmelden verplicht

Speurtocht naar de gele ballon (vanaf 3 jaar)
Bezoek tijdens de zomervakantie de Bibliotheek in Goes en reis
mee met de gele ballon. Ontdek en zoek mee via de mooie
platen van het boek 'De gele ballon' van Charlotte Dematons.
Een speurtocht door verschillende landschappen
en in meerdere talen! Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
25 juli t/m 3 september
Bibliotheek Goes
Gratis Aanmelden niet nodig

Wist je dat je tot 18 jaar gratis
lid kunt worden van de bieb? Dan krijg je
meteen korting op de toegangsprijs! Je regelt
het makkelijk in een van onze vestigingen
of online via de website.

Kom naar de Bibliotheek en haal gratis een leespaspoort!
Doe je ook mee met Vakantielezen?
Je maakt kans op een tablet. Neem een kijkje op
www.vakantie-lezen.nl

JEUGDACTIVITEITEN TIJDENS
DE ZOMERVAKANTIE
JULI, AUGUSTUS & SEPTEMBER
2022

Zomeractiviteiten 2022
De Bibliotheek Oosterschelde organiseert een zomer
vol activiteiten voor de jeugd. Kom jij ook gezellig
meedoen? Neem snel een kijkje in deze yer of op onze
website: www.bibliotheekoosterschelde.nl/activiteiten

Muzikaal je verhaal (6-9 jaar)
Hoe klinkt jouw verhaal? In een speelruimte vol met
verschillende muziekinstrumenten, krijg je de kans om jouw
favoriete verhaal te spelen. Een fantastische manier om
verschillende muziekinstrumenten uit te proberen en samen
muziek te koppelen aan een verhaal. Hoe klinkt dat?
Maandag 25 juli
11.00-11.45 uur
Bibliotheek Sint-Annaland
13.00-13.45 uur
Bibliotheek Bruinisse
Dinsdag 26 juli
11.00-11.45 uur
Bibliotheek Zierikzee
13.00-13.45 uur
Bibliotheek Burgh-Haamstede
Woensdag 27 juli
11.00-11.45 uur
Bibliotheek 's-Gravenpolder
13.00-13.45 uur
Bibliotheek Goes
Gratis Aanmelden verplicht

Voorleesfeest in de speeltuin (vanaf 4 jaar)
Tijdens de zomervakantie is er iedere week (vanaf 25 juli t/m 29 augustus) een
voorleesfeestje in de speeltuin in Tholen en Sint-Annaland. Even uitblazen tijdens
het spelen? Schuif dan gezellig aan en geniet van de leukste verhaaltjes!
Maandagen
14.00-14.30 uur
speeltuin Vrij en Blij Sint-Annaland
Woensdagen
14.00-14.30 uur
speeltuin Buutvrij Tholen
Gratis Aanmelden niet nodig

Woensdag 27 juli
Dinsdag 2 augustus
Donderdag 4 augustus
Donderdag 4 augustus
Woensdag 3 augustus
Dinsdag 16 augustus
Dinsdag 23 augustus
€2,00 Aanmelden verplicht

KleuterLab (4-6 jaar)

Pimp je (bieb)tas (vanaf 6 jaar)

Boer Boris heeft vakantie. Boer Boris gaat naar zee.
Hij pakt zijn kleine ko ertje. Wat neemt Boer Boris
mee? Kom je ook in de zomervakantie naar dit
mooie verhaal luisteren? We gaan ook zingen en
knutselen.

Kom je een tas met verf en sjablonen versieren? Je
mag de tas helemaal pimpen zoals jij het wilt. Zet
je naam erop of je favoriete boek en dan heb je een
hele mooie biebtas. Maar je mag er ook een sportof schooltas van maken. Doe wel kleren aan die vies
mogen worden, want de verf gaat er niet uit!

13.00-14.00 uur
10.30-11.30 uur
10.00-11.00 uur
14.30-15.30 uur
10.30-11.30 uur
11.00-12.00 uur
13.15-14.15 uur

Boek ets (3-6 jaar)
De Boek ets is een bak ets vol verrassende
verhalen! Kom je ook luisteren en meedoen met
een zomers verhaal van Boer Boris? Boer Boris
heeft vakantie. Boer Boris gaat naar zee. Hij pakt
zijn kleine ko ertje. Wat neemt Boer Boris mee?
Woensdag 31 augustus
13.00-14.00
Bleekveld bij mooi weer
Bibliotheek Goes bij regen
Gratis Aanmelden verplicht

Bibliotheek Kruiningen
Bibliotheek Burgh-Haamstede
Bibliotheek Kruiningen
Bibliotheek Zierikzee
Bibliotheek Bruinisse
Bibliotheek Heinkenszand
Bibliotheek 's-Gravenpolder

Woensdag 27 juli
10.30-12.00 uur
Woensdag 31 augustus
10.30-12.00 uur
€2,00 Aanmelden verplicht

Bibliotheek Kapelle
Bibliotheek Wemeldinge

Schrijversbezoek Harmen van Straaten (6-10 jaar)
Kinderboekenmaker Harmen van Straaten komt naar Heinkenszand!
Harmen van Straaten illustreerde ruim 400 boeken en schreef ruim
50 boeken voor alle leeftijden. Deze zomer schrijft hij één van de
verhalen voor Vakantielezen. Kom langs en laat je voorlezen, beleef
de avonturen en zie de tekeningen van deze veelgeprezen auteur!
Woensdag 13 juli
14.30-15.30 uur
Bibliotheek Heinkenszand
Leden: €2,50, niet-leden: €5,00 Aanmelden verplicht

De Bob Popcorn show (6-10 jaar)
De grappigste maïskorrel van de wereld; dat is Bob Popcorn! Wie
kent hem niet? In zijn boeken beleeft deze grappige en soms
driftige maïskorrel allerlei avonturen. En nu is er een echt Bob
Popcorn feestje waar schrijfster Maranke Rinck en illustrator
Martijn van der Linden gezellig komen voorlezen en tekenen. En
natuurlijk gaan we popcorn eten. Kom je ook?
Donderdag 18 augustus
15.00-16.00 uur
Bibliotheek Kapelle
Leden: €2,50, niet-leden: €5,00 Aanmelden verplicht

