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Beste leerkrachten,  

  

Van 5 t/m 16 oktober 2016 is het Kinderboekenweek!   

Zoals elk jaar tijdens de Kinderboekenweek bieden de Bibliotheek Eemland en Scholen in de Kunst 

een gevarieerd aanbod aan activiteiten, zoals creatieve workshops, voorstellingen en 

schrijversbezoeken.  

Speciaal voor de Kinderboekenweek is een programma samengesteld waaraan per klas, bouw, of 

schoolbreed deelgenomen kan worden.  

  

Opa’s en oma’s 

Voor altijd jong! Dat is het motto van de Kinderboekenweek 2016, die gaat over opa’s en oma’s: 

Lieve, gekke, chagrijnige, wilde, ondeugende, wijze, grappige, stokoude of juist superenergieke opa’s 

en oma’s. 

 

In dit boekje leest u de omschrijvingen per project waar u zich (als klas) voor in kunt schrijven. Het is 

natuurlijk ook mogelijk om meerdere klassen met hetzelfde programma mee te laten doen (zoals 

meerdere/alle kleuterklassen), of het programma schoolbreed in te zetten. Op deze manier zorgt u 

ervoor dat er tijdens de hele Kinderboekenweek een wervelwind aan activiteiten ontstaat, zowel in 

als buiten de school.  

  

De programma-indeling per bouw is als volgt:   

Groepen 1-2      Workshops op school; muziek en toneel   

Groepen 3-4      Workshops op school; beeldend en dans  

Groepen 5-6   Theatervoorstelling bij een bibliotheekvestiging of in het theater  

Groepen 7-8      Jong-en-Oud feest in de bieb met opdrachten, spelletjes en quiz 

  

Groepen 1 t/m 8  Schrijversbezoek in een bibliotheekvestiging   

     

  

In dit (digitale) boekje kunt u meer lezen over ons programma-aanbod en hoe u zich kunt inschrijven. 

De beschikbare data hebben wij zoveel mogelijk aangegeven per programma, u kunt uw voorkeur 
voor de uitvoering bij inschrijving opgeven.  

  

We kijken uit naar ouderwetse & verjongende Kinderboekenweek 2016!   

  

Hartelijke groet,   

  

Lies Pannevis, de Bibliotheek Eemland   

Stephanie Westerhoud, Scholen in de Kunst   

  

N.B. naast ons aanbod voor het onderwijs organiseren wij ook het Kinderboekenfestival op zondag 16 

oktober 2016 in het Eemhuis. Tijdens deze dag kunnen kinderen en hun (groot)ouders een voorstelling 

bekijken, en zijn er workshops en allerlei activiteiten te doen. We informeren u en de leerlingen in het 

nieuwe schooljaar! 

 



Groepen 1 en 2  
Kunstvakdocenten in de klas, muziek en toneel 

 

Muziek 
 
Opa heeft een volkstuintje en gaat er met zijn kleinkinderen naartoe. Het is een spannende tocht, 
want ze moeten door het bos, over heuvels en door dalen. In de tuin moet hard gewerkt worden om 

de plantjes goed te verzorgen, want deze worden belaagd door slakken, vogels en onkruid. En 

natuurlijk mag er ook geoogst worden. Pompoenen, appels en bramen. Wat zullen ze daarvan gaan 
maken?    

In deze muziekles gaan de kinderen het verhaal uitbeelden met klank en beweging. Ze leren een lied 
en gaan spelen op kleine muziekinstrumentjes.  
 
Discipline   muziek 
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   45 minuten  
Locatie    op school in het speellokaal  
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaar   alle dagen in de ochtend  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toneel 
 
Een verrassingles over opa en oma, en over jezelf. We maken samen een verhaal over opa, oma en 
over jong blijven en oud zijn. Want hoe ziet de wereld eruit als je oud bent, en hoe kijken opa’s en 
oma’s eigenlijk naar de wereld? We gaan met de kinderen op een verrassende ontdekkingstocht 
waarin ze zelf een grote rol spelen.     
 

 
Discipline   toneel 
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   45 minuten  
Locatie    op school in het speellokaal  
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaar   in overleg  

 



Groepen 3 en 4  
Kunstvakdocenten in de klas, beeldend en dans  

 
Beeldend 
Heb je er wel eens bij stil gestaan dat jouw opa en oma vroeger ook op de basisschool hebben gezeten? 

En weet je welk beroep ze vroeger hadden? Misschien was je oma wel acrobate of je opa directeur van 
een groot bedrijf!  

 
Aan de hand van het boek Aan de kant, ik ben je oma niet van Bette Westera maken kinderen kennis 
met de bewoners van een verzorgingshuis. In de verhalen lees je wie of wat ze vroeger waren en hoe 
ze nu zijn. Zo was mevrouw de Vries in haar jonge jaren acrobate en meneer Van Oosten dakloos.  

 
De leerlingen gaan aan de hand van dit boek schilderen wat hun opa en oma waren en wat ze deden 
toen ze jong waren. Dat doen ze met potlood, watervaste stift en waterverf op mooi dik papier als 
echte illustratoren. 
Het leukste is natuurlijk als de leerlingen hier al over hebben nagedacht, of het thuis hebben kunnen 

navragen. We vragen van de leerkracht dit in de klas voor te bereiden middels een groepsgesprek.  

 
Discipline   beeldend  
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   75 minuten  
Materialen De school regelt voor deze workshop: potloden. Overige materialen worden 

door Scholen in de Kunst geregeld.  
Locatie    op school  
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaar   In overleg  

Vooraf De leerkracht bereidt de kinderen voor door tijdens een groepsgesprek met de 
kinderen te praten over hun opa en oma toen ze jong waren (beroep, 

interesses etc.)  
 

Dans 
Hoe bewegen opa's en oma's? Hoe beweeg jij? Zijn er verschillen? Wie zou er winnen bij een 
wedstrijdje in de speeltuin, als je moet klimmen, rennen en glijden. Win jij dan, of je opa of oma?  

 

Tijdens de dansles zal er gewerkt worden aan de bewegingskwaliteiten snel/ langzaam en 
staccato/lyrisch. Want opa’s en oma’s bewegen nu eenmaal langzamer en meer in stukjes dan 
kinderen. Hoe dat voelt, dat gaan we in deze les onderzoeken! Op het einde van de les gaan we ook 
een dans maken op de Kinderen voor Kinderen hit Opa’s en oma’s, voor altijd jong. 
 
Discipline   dans 
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   60 minuten  
Locatie    in het speellokaal op school 
Materiaal  Instrumenten worden door Scholen in de Kunst verzorgd 
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaar   woensdag, donderdag, vrijdag  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween 
Door: Eric Borrias, Verteller van het jaar 2016! 

Eric Borrias is niet voor niets een van de meest gevraagde vertellers van ons land. Met zijn brede 
repertoire en groot talent weet hij al jaren jong en oud aan zich te binden. Zijn boekbewerkingen en 
unieke speelstijl worden geroemd. 
 
Deze vertelling gaat over Allan Karlsson, die op zijn 100e verjaardag uit het raam van het 

bejaardenhuis stapt en op avontuur gaat. Zijn unieke kijk op het leven en de wonderlijke lieden die zijn 

pad kruisen, maken van ‘De 100 jarige’ een feest. Het begint met een koffer, een koffer vol crimineel 

geld. Criminelen, politie, het bejaardenhuis, de pers. Iedereen is op zoek naar Allan en de wonderlijke 

club mensen om hem heen. O ja, en een olifant… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep          vanaf groep 4  

Datum  woensdag 5 oktober    

Duur  ca. 60 minuten 

Kosten    € 5,- per stoel  

Locatie   Theater de Lieve Vrouw  

  

 

 

 

 

  

Groepen  5  en 6    

Voorstellingen voor de hele klas    



 

 

De grote Kinderboekenweekshow “Voor altijd jong” 
Door Thijs Borsten & Peer de Graaf  

 

Wie er echt voor altijd jong blijven, dat zijn natuurlijk Thijs en Peer! 

Dat komt omdat Peer zoveel grappen maakt, en Thijs zulke vrolijke muziek. 

Veel liedjes en verhalen gaan over opa’s en oma’s uit alle landen van de wereld.  

 

De voorstellingen van Thijs & Peer zijn ieder jaar een hit in de Kinderboekenweek: Vol 

humor, verhalen en muziek – en reuze interactief; het eindigt er meestal mee dat er 
meer kinderen meespelen en dansen, dan er nog in het publiek zitten. 

  

Doelgroep   groep 3 t/m 6  

Data                    11 en 13 oktober  

Duur                    ca. 45 minuten  

Kosten    € 3,- per persoon  

Locatie   In overleg, afhankelijk van de inschrijvingen  

  

  

  Thijs en Peer  

  
  
  
 

 

 

  



Juwelen Oma 
Door Marjo Dames - Verteltheater 

 
Naar het boek Oma Boef van David Walliams: 
 
Ben moet elke vrijdagavond bij zijn oma logeren. Saaier en vervelender kun je het niet bedenken.  
Ze stinkt, haar hoorapparaat fluit en piept en elke avond spelen ze scrabble. 
“Moet het nu echt weer?” vraagt hij elke week aan pap en mam. “Ik ga daar nog dood van verveling.” 
Op een dag vindt hij per ongeluk op de keukenplank  een pot vol juwelen.  Zijn oma blijkt een 
beruchte juwelendief te zijn geweest. Maar er is een ding dat ze nog nooit heeft gestolen.  
Ben maakt samen met zijn oma een plan voor de grootste diefstal ooit. 
Een verrassend verhaal, spannend, ontroerend en grappig. 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep   groep 3 t/m 6  

Datum                donderdag 6 oktober 

Duur                   ca. 45 minuten 

Kosten                € 3,- per persoon  

Locatie   In overleg, afhankelijk van de inschrijvingen  

 

 

 

  



Voor altijd jong 
Door Kindertheater Kaboem 

 

Het is lang geleden dat Alice haar avontuur in Wonderland beleefde. Alice is ouder geworden. Ze is 

getrouwd, heeft kinderen gekregen en is nu zelfs oma. 

Als in een droom het witte konijn haar vertelt hoeveel ze gemist wordt in Wonderland, kruipt ze nog 

een keer terug in het boek, terug in dat wonderlijke verhaal. 

Daar komt ze al haar vrienden weer tegen: De gekke hoedemaker, de rups, het witte konijn… 

De tijd lijkt te hebben stil gestaan in Wonderland, en Alice komt voor een moeilijke keuze te staan: 

Voor altijd jong zijn in Wonderland, of…uit het boek stappen en de liefste oma van de wereld zijn! 

 

Doelgroep   groep 3 t/m 6  

Datum                vrijdag 14 oktober 

Duur                   ca. 45 minuten 

Kosten               € 3,- per persoon  

Locatie               In overleg, afhankelijk van de  

                            inschrijvingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kinderboekenfeest in de Bibliotheek 

 
 

Jong & Oud-feest 

  

In alle vestigingen van de bibliotheek zijn ‘jong-en-oud’-feestjes.  

 

Tijdens deze feestjes gaan we aan de slag met allerlei opdrachten rondom opa’s en oma’s. 

Een quiz over bijzondere grootouders uit de jeugdliteratuur, spelletjes uit grootmoeders tijd en 
opdrachten rondom de bijzondere oude en jonge boeken die deze Kinderboekenweek centraal staan! 

 

 

  
 

      De opa van Sjakie, uit Sjakie en de Chocoladefabriek 

 

  

Doelgroep    groep 7 en 8  

Datum    Alle data, in overleg  

Locatie   Vestiging van de Bibliotheek Eemland naar keuze    

Kosten    € 30,- per groep  

 

 

 

  



 

 
 

Algemeen   

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen vindt een schrijversbezoek plaats in een 

bibliotheekvestiging of op uw school. Na uw inschrijving stellen we u hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte.  Als voorbereiding op een schrijversbezoek ontvangt u in september 2016 een korte 
introductie over deze auteur in de klas, met een lesbrief en een aantal boeken (te leen).   

Het is natuurlijk te allen tijde mogelijk om een schrijversbezoek exclusief voor uw school/klas te 
boeken, maar houd dan rekening met hogere kosten!  

  

Marc ter Horst 
 

Marc ter Horst debuteerde in 2014 met Hé Aardbewoner. In 2015 verscheen Van oerknal tot robot. 

Augustus 2016 verschijnt De oma van de oma van mijn oma. Dit vrolijke geschiedenisboek is 

komende Kinderboekenweek kerntitel voor groep 5/6.  

Zo leefde de oma van de oma van jouw oma 

Aan de hand van illustraties en korte fragmenten uit zijn drie boeken neemt Marc ter Horst de 

kinderen mee langs de geschiedenis van onze voorouders.  

Hoe kwamen ze aan vuur, aan kleding, aan eten?  

Hoe ontstonden boerderijen, steden, fabrieken?  

Hoe leefde de oma van de oma van jouw oma? En haar opa?  

Marc betrekt de kinderen voortdurend bij zijn verhaal en laat de kinderen zelf meten:  

hoeveel oma’s geleden waren de Vikingen, de Gouden Eeuw, de aansluiting op het riool?  

Uiteraard is er ook alle kans om vragen te stellen over zijn boeken, het schrijverschap en bijvoorbeeld 

zijn konijnen. 
 

Doelgroep   groep 5 t/m 8  

Kosten    € 3,- per leerling  

Datum    donderdag 8 oktober  

  

  

Groepen   1- 8    

Schrijvers op bezoek    



  

Martine Letterie 
 

Martine Letterie studeerde Nederlands in Utrecht en gaf les aan uiteenlopende schooltypen. Van 

1990 tot 1993 was ze lid van de Griffeljury. Ze heeft meegewerkt aan een aantal schoolboeken en 

aan de tijdschriften Bumper en Tikker. Nu schrijft ze zelf kinderboeken. Haar eerste twee 

historische boeken zijn gebaseerd op haar eigen stamboom en min of meer echt gebeurd.   

 

Familiegheim 

Martine Letterie schreef samen met Caja Cazemier Familiegeheim, een van de kerntitels van deze 

Kinderboekenweek. In dat boek gaat Eva op zoek naar haar verborgen familiegeschiedenis. Ze 

ontdekt dat haar opa aan de kant van de Duitsers stond tijdens de Tweede Wereldoorlog. Martine 

Letterie vertelt aan de hand van foto’s in een PowerPoint over de achtergronden van het boek en 

het onderzoek dat Caja en zij daarvoor deden. Ze sluit af met een interactief spel, waarin de 

leerlingen ‘goed’ en ‘fout’ naast elkaar afwegen. 

Eenzaam in de oorlog 

Ed van Thijn, oud-minister en voormalig burgemeester van Amsterdam, is nu een opa. Maar tijdens 

de Tweede Wereldoorlog zat hij van zijn negende tot zijn elfde op achttien adressen ondergedoken. 

Martine Letterie schreef zijn hartverscheurende verhaal op in Eenzaam in de oorlog. Tijdens haar 

bezoek vertelt ze aan de hand van digitale foto’s over Eddy’s verhaal  en haar eigen onderzoek 

ernaar. Ze sluit interactief af met een grote tijdbalk, waarop de leerlingen de gebeurtenissen op de 

juiste volgorde hangen. 

 

Doelgroep                             groep 6 t/m 8  

Kosten    € 3,- per leerling  

Datum    vrijdag 7 oktober 

 

 

 

Erik van Os 
 

Erik van Os schrijft al zo lang hij schrijven kan. Hij werkte als groepsleider in een 
woongemeenschap voor geestelijk gehandicapten, in een medisch kleuterdagverblijf, als 
kleuterleider en onderwijzer, poppenspeler, brugwachter, bij de afdeling gezondheidsvoorlichting 
van een GGD en als (hoofd)redacteur van een kindertijdschrift.  

Sinds 1992 verschijnen er van hem kinderboeken en dichtbundels. De meeste boeken schrijft hij 
samen met zijn vrouw Elle van Lieshout. 
Zichzelf begeleidend op gitaar, mondharmonica, en ukelele zorgt Erik voor een afwisselend en 

sprankelend voorleesuurtje waarna kinderen zingend en lachend het schoolplein op lopen.  

 

 

Doelgroep    groep 1 t/m 8  

Kosten    € 3,- per leerling   

Datum    maandag 10 oktober  

  

  
  
  



 

Manon Sikkel 
 

Manon Sikkel is kinderboekenschrijfster en psycholoog. Ze schrijft over onderwerpen die kinderen 

erg aanspreken. Met haar eerste kinderboek won ze de debuutprijs van de Jonge Jury en de Hotze 
de Roosprijs. Ze won drie jaar achtereen de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Verder ontving ze 
ook een keer de Pluim van de Senaat.  
Manon Sikkel is vooral bekend door haar boeken over IzzyLove en Elvis Watt. Haar boek Slimpie 

Dimpie Wonderkind, over een jongen die alles kan en alles weet, maar geen vrienden kan maken, is 
genomineerd voor de Kinderjury 2016. Dit najaar verschijnt haar boek Geheim agent Oma. 

Geheim agent Oma 

Zijn jouw opa en oma normaal? En wat is normaal? Aan de hand van de verhalen van de kinderen 
over hun eigen opa’s en oma’s legt Manon ze uit dat alle opa’s en oma’s bijzonder zijn, zelfs als ze 

niet meer bestaan. Ze vertelt over die twee bijzondere grootouders uit haar kinderboeken: 
Benjamin Spoek, de steenrijke opa van Elvis Watt (Elvis Watt miljonair) en de avontuurlijke oma 

van Zef uit het nieuwe boek Geheim agent oma. Door de eigen verhalen van de kinderen te 

gebruiken, laat Manon ze zien dat ze allemaal zelf ook een boek zouden kunnen schrijven omdat er 
overal verhalen zijn. 

    

    
Doelgroep                                      groep 4 t/m 8  

Kosten   € 3,- per leerling  

Datum                                             dinsdag 11 oktober 

 

  

 

Mylo Freeman 
 

Mylo Freeman volgde de Rijksacademie en de Rietveldacademie van 1980 tot 1985. In 1985 

verhuisde ze naar New York, waar ze woonde en werkte. Ze maakte onder andere een CD onder 
haar eigen naam. Na de geboorte van haar oudste zoon begon zij weer met illustreren waar het 
bekroonde boek Potje! uit voortkwam.  

Inmiddels heeft zij heel wat prentenboeken op haar naam staan o.a. de bekende serie over het 
donkere prinsesje Arabella. Hier heeft Mylo in samenwerking met Maria Romijn een muzikale 
voorleesvoorstelling van gemaakt. 

Prinses Arabella en Omi 

Met Mylo’s muzikale prentenboek geven Mylo en Maria Romijn  

een spetterende muzikale voorstelling naar aanleiding van het  

prentenboek Prinses Arabella en Omi.  

Liedjes en voorlezen wisselen elkaar af en de kinderen kunnen  

luidkeels meezingen met de gemakkelijk in het gehoor liggende liedjes.  

 

 

Doelgroep  groep 1 t/m 4 

Kosten   € 3,- per leerling  

Datum   dinsdag 13 oktober  

  

 



 
Janneke Schotveld 
 

Na de middelbare school heeft Janneke Schotveld een opleiding tot creatieve therapeut (beeldend) 

gevolgd. Daarna heeft ze een jaar in een kindertehuis in Costa Rica gewerkt. Na de Pabo woont en 

werkt ze op een zorgboerderij voor jongeren. Haar eerste boek verscheen in 2007 bij uitgeverij Van 

Holkema & Warendorf: Villa Fien. Haar boek De flat van Fatima werd bekroond met de Glazen 

Globe. 

De meeste kinderen kennen vooral haar boeken over Superjuffie! 

Oma Babs en opa Appel  

In 2012 verscheen het boek Oma ontsnapt over de grappige Oma Babs die met behulp van haar kleindochter 

ontsnapt uit een bejaardentehuis. Dit jaar verschijnt het boek Opa Appel is de beste! 

Tijdens het bezoek zal Janneke voorlezen en vertellen over oma Babs en opa Appel (die eigenlijk 

wel een beetje bij elkaar passen) een superspannende quiz spelen en misschien komt Superjuffie 

ook nog even langs, al is zij nog lang geen oma! 

 
Doelgroep  groep 4 t/m 7 

Kosten               € 3,- per leerling  

Datum               vrijdag 14 oktober  

 

 
 

 

 



Inschrijfformulier Kinderboekenweek 2016 

Datum aanvraag __________________________________________   

Naam school _______________________________________________________________________  

Adres/Postbus _________________________________________________Postcode_____________  

locatie waar het bezoek plaatsvindt _______________________________________   

Email _____________________________________________________________________________   

Telefoon __________________________________________________________________________   

Lees/cultuurcoördinator ______________________________________________________________  

Email______________________________________________________________________________  

Schooltijden: _______________________________________________________________________   

Schrijft zich in voor:   

  

o Workshop Muziek (groep 1-2)   

Groep en leerkracht ______________________________________________________  

Aantal leerlingen _________________________________________________________  

Voorkeursdatum _________________________________________________________  

  

o Workshop Toneel  (groep 1-2)   

Groep en leerkracht ______________________________________________________  

Aantal leerlingen _________________________________________________________  

Voorkeursdatum _________________________________________________________  

  

o Workshop Beeldend (groep 3-4)   

Groep en leerkracht ______________________________________________________  

Aantal leerlingen ________________________________________________________  

Voorkeursdatum ________________________________________________________  

  

o Workshop Dans (groep 3-4)   

Groep en leerkracht _____________________________________________________   

Aantal leerlingen ________________________________________________________   

Voorkeursdatum ________________________________________________________   

  

o Voorstelling De 100-jarige man (groep 4-8, theater de Lieve Vrouw)  5 oktober 

  

Aantal leerlingen ________________________________________________________   

Aantal begeleiders _______________________________________________________   

  

o Voorstelling Thijs en Peer (groep 3-6)  11 of 13 oktober 

Voorkeur datum/locatie __________________________________________________   

Aantal leerlingen ________________________________________________________   

Aantal begeleiders _______________________________________________________   



  

o Voorstelling Juwelen Oma (groep 3-6)  6 oktober 

Voorkeur locatie________________________________________________________  

Aantal leerlingen _______________________________________________________   

Aantal begeleiders ______________________________________________________   

 

o  Voorstelling Kaboem Voor altijd jong (groep 3-6) 14 oktober 

Voorkeur locatie________________________________________________________  

Aantal leerlingen _______________________________________________________   

Aantal begeleiders ______________________________________________________   

 

o Schrijver in de bieb  

Gewenste auteur ________________________________________________________   

Klas(sen), aantal leerlingen ________________________________________________   

Voorkeur vestiging/ochtend of middag _______________________________________  

 

o  Schrijver in de bieb  

Gewenste auteur ________________________________________________________   

Klas(sen), aantal leerlingen ________________________________________________   

Voorkeur vestiging/ochtend of middag _______________________________________  

 

o Jong & Oud-feestje in de bieb (gr. 7/8)   

Groepen/aantal leerlingen_________________________________________________   

Voorkeur vestiging_______________________________________________________   

  

 

U kunt het invulformulier bij voorkeur per e-mail ingevuld terugsturen naar:  

Afdeling Educatie Bibliotheken Eemland  

afdelingeducatie@bibliotheekeemland.nl 

  

Voor meer informatie over het programma kunt contact opnemen met:   

Creatieve workshops groep 1-4   
Stephanie Westerhoud, Scholen in de Kunst stephaniewesterhoud@scholenindekunst.nl   

Tel. 033 479 8025   

Voorstellingen, bibliotheek- en schrijversbezoeken   
Lies Pannevis, de Bibliotheek Eemland l.pannevis@bibliotheekeemland.nl  

Tel. 033-4631914 (ma/do) 033-4803181 (di/vr)  

  

  

Wij geven voorrang aan de scholen die zich voor de zomervakantie inschrijven, en voor alle 

programma-onderdelen geldt: op is op en wie het eerst komt, het eerst maalt!  

  

mailto:afdelingeducatie@bibliotheekeemland.nl

