
Stap in de tijdmachine (alle leeftijden) 
Sta oog in oog met een dinosaurus, voer een dodo, 

drink een kopje thee met Albert Einstein…  en maak een foto als 
bewijs. Kijk snel op de website welke vestigingen meedoen. 

LEESBEVORDERING 
CULTUUR 

DIGITALE GELETTERDHEID 

Schrijfwedstrijd: stuur een brief terug in de tijd (groep 5 t/m 8) 
Het is inmiddels een traditie: de schrijfwedstrijd voor Kinderboekenweek! 
Doe je ook weer mee? 

Verschillende musea in West-Friesland keken raar op toen zij onlangs een 
brief ontvingen uit het verleden. Onder meer Cees de Steentijdman, Juf  
Corrie die tijdens de oorlog les gaf in Hauwert en de 12-jarige Sijtje uit  
Marken klommen stuurdern een bericht om over hun dagelijks leven te  
vertellen. En nu wachten ze met smart op antwoord uit 2020…  
 
Helpen jullie mee om op al die brieven te reageren?  
Wie de meest opvallende brief schrijft (bijvoorbeeld grappig, 
mooi of ontroerend), wint een boekenbon voor zichzelf plus 
een boekenpakket voor de klas!   

Kinderboekenfeest met Arend van Dam (groep 5 t/m 8) 
Het moment dat je binnenstapt in Kasteel Radboud in Medemblik, stap je 
meteen terug in de tijd. Het wordt een geweldige reis vol belevenissen van 
toen en nu. Arend van Dam reist met jullie mee! Je mag hem alles vragen 
over zijn boeken. En hij verklapt zijn beste tips zodat jullie nog meer kans 
maken om de schrijfwedstrijd te winnen. Verder op het programma: 
> Doe mee aan de workshop van Archeologie West-Friesland 
> Ontwerp je eigen zwaard of jonkvrouwenhoed met Kasteel Radboud.   
> Maak een uitstapje naar de toekomst met het pop-up DigiLAB 

DigiLAB: reis vooruit in de tijd (groep 5 t/m 8) 
Kom na school tijdreizen in de bibliotheek tijdens Kinderboekenweek.   
Behalve spelletjes en heel veel boeken bij Kinderboekenweek, ontdek je in 
DigiLAB van alles over Toen & Nu met te gekke opdrachten.  
Deelname is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.  

> Enkhuizen & Opmeer: elke dinsdagmiddag 14:30-17:00 uur 

> Stede Broec & Wognum: elke donderdagmiddag 14:30-17:00 uur 

En toen? 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de 
tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor 
de wereld van vroeger tastbaar wordt.  Lees spannende  
verhalen over  ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom 
van alles te weten over de Oudheid.   
 
Boeken zijn je tijdmachine!  

Kinderboekenweekgeschenk 
Het Kinderboekenweekgeschenk® 2020  
wordt geschreven door Arend van Dam.  
Je kunt hem kennen van zijn boek De reis  
van Syntax Bosselman: Verhalen over de  
slavernij. won hij de Archeon Thea Beckman- 
prijs 2018 en een Zilveren Griffel in 2019.  
Ook zijn boek De bromvliegzwaan en andere  
verhalen over onze taal viel dat jaar in de  
prijzen: een Vlag en Wimpel én een Zilveren  
Penseel voor de illustrator van dit boek, Anne Stalinski.  

Het Prentenboek komt dit jaar van Mylo Freeman,  
die de boeken over het prinsesje Arabella geschreven heeft. 

Heel veel (voor)leestips! 
Ze komen er weer aan: de nieuwe Kinderboekenkrant en de  
Voorleesgids! De allerleukste tips. Reserveer de titels via  
Mijn Menu op onze website, dan krijg je een seintje zodra ze  
voor je klaarliggen.  

Neem bijvoorbeeld de winnaars van de Kinderjury:  
De Waanzinnige Boomhut van 204 Verdiepingen  (6 t/m 9 jaar) 
en  
Leven van een Loser: Vet Koel  (10 t/m 12 jaar) 

Kijk ook op onze website voor  tips of vraag onze medewerkers  
om advies: ze helpen graag om bij ieder kind het juiste boek te  
vinden.  

Kijk op de  
achterkant hoe je je 
klas aanmeldt voor 
deelname aan de 

activiteiten. 

Kinderboekenfeest met De ridder zonder billen (groep 1 t/m 4) 
Levina van Teunenbroek komt voorlezen uit haar boek De ridder zonder  
billen. Ontwerp daarna je eigen zwaard. Dat wordt genieten! 

€ 49 per groep, exclusief € 4,50 entree p.p. 
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Aanmelden voor activiteiten 
Meld je klas aan voor de schrijfwedstrijd en/of voor het Kinderboekenfeest.  

Ga naar westfriesebibliotheken.nl/kbw2020 of neem contact met ons op:  

Mariska Bremen      Lisa Croese  
mbremen@westfriesebibliotheken.nl  lcroese@westfriesebibliotheken.nl  

 
T (0228) 74 39 43 

De Kinderboekenweek Schrijfwedstrijd 2020 is een samenwerking van: 

mailto:mbremen@westfriesebibliotheken.nl
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