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START ZONDAG VOORLEESDAG

KNUTSELWORKSHOP
HET LAND VAN DE GROTE WOORDFABRIEK

TEKENWORKSHOP - KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
WHOOPIE EN HET TOVERPOTLOOD

LEES JE GRAAG? 
KOM BIJ ONZE LEESCLUB VOOR KINDEREN EN JONGEREN!
Meer info: bibliotheek.hasselt.be/kjv

ZO 27.09

ZA 03.10

ZO 15.11

Kuringen, info: bibliotheek.hasselt.be/voorleesdag

Dusart, reserveer je gratis plek: bibliotheek.hasselt.be/hetlandvandegrotewoordfabriek

Kuringen, reserveer je gratis plek: bibliotheek.hasselt.be/kunstendagvoorknderen

NAJAAR 2020   -  jeugd en jongeren 



Start zondag voorleesdag

Een enthousiaste ploeg vrijwilligers leest dan verhalen voor, al dan niet met 
de kamishibai. Zondag voorleesdag is er voor kinderen van 4 tot 7 jaar. 
En geloof het maar, de luisteroortjes gaan ervan gloeien.
in Kuringen van 11.00  tot 11.30 uur
reserveren hoeft niet, kom gewoon langs

zondag, 27 september

Knutselworkshop - Het land van de grote woordfabriek
In onze workshop gaan we samen op zoek naar mooie en lelijke woorden. We 
kopen woordjes in de woordenwinkel en vormen zo dure en goedkope zinnen. 
Nadien gaan we aan de slag en knippen, plakken, stempelen en schilderen 
onze eigen woordfabriek in elkaar. Plezier verzekerd maar let op, trek niet je 
mooiste kleren aan!
in Dusart van 11.00 tot 13.00 uur
reserveer gratis plek: bibliotheek.hasselt.be/hetlandvandegrotewoordfabriek

zaterdag, 3 oktober

Tekenworkshop KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Tom vertelt tekenend het relaas van Whoopie die wegvlucht van haar ouders 
met haar toverpotlood. Tom zorgt voor beelden die je hersenen aan het 
werken zetten. Ga je mee aan de slag en leer hoe je van een brandblus-
apparaat een olifant kan maken!
in Kuringen van 11.00 tot 12.30 uur
reserveer je gratis plek: bibliotheek.hasselt.be/kunstendagvoorkinderen

zondag, 15 november

Kinder- en jeugdjury Vlaanderen
...een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een 
lijst van boeken om te beoordelen. In de bib komen ze samen in leesgroepen 
om te praten over de boeken. Lid worden van de grootste kinderjury van 
Vlaanderen die beslissen welk boek ze het beste vinden en wie met de prijs 
van “beste kinderboek” aan de haal gaat.
inschrijven: bibliotheek.hasselt.be/kjv

vanaf oktober 
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