
  

 

Scholenaanbod  

Kinderboekenweek 2018 

 
   

 

  

Alle activiteiten in Eemland  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Beste leerkrachten,  

  

Van 3 t/m 14 oktober 2018 is het Kinderboekenweek!  Zoals elk jaar tijdens de Kinderboekenweek 

bestaat het aanbod van de Bibliotheek Eemland en Scholen in de Kunst uit zeer gevarieerde 
activiteiten, zoals creatieve workshops, voorstellingen en schrijversbezoeken. 

Speciaal voor de Kinderboekenweek is een programma samengesteld waaraan per klas, per bouw, of 
met de hele school deelgenomen kan worden.  

  

Thema Kinderboekenweek: Vriendschap! 

Hartsvriendinnen en bloedbroeders vind je volop in kinderboeken. Vriendschap is diep verankerd in de 

jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige momenten 

van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel van miskenning als het niet lukt aansluiting 

te vinden of als je gepest wordt, iedereen maakt het mee; online en offline. Echte vriendschap kent 

geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen en standen heen.  

 

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; toneel en muziek 

Groepen 3-4     Workshops op school; beeldend en dans    

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

Groepen 7-8     Vriendenboekenparcours in de bieb 

 Groepen 1-8    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. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van 

binnenkomst, wees dus snel! 

 

Planning: 

Op 11 september 2018 sturen wij het rooster toe, met definitieve plaatsing van de groepen en 

aanvangstijden. Klopt er iets niet in de roostering? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Bij 
annuleringen ná 20 september worden onkosten in rekening gebracht. 

  

Wij verheugen ons op het sluiten van nieuwe vriendschappen tijdens de Kinderboekenweek 2018! 

  

Hartelijke groet,   

Lies Pannevis (de Bibliotheek Eemland), Stephanie Westerhoud en Lieske van der Linden (Scholen in de 

Kunst) 

 

N.B.  Naast ons aanbod voor het onderwijs organiseren wij ook het Kinderboekenfestival op zondag 14 

oktober in het Eemhuis. Tijdens deze dag kunnen kinderen en hun ouders een voorstelling bekijken, en 

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

schooljaar graag over het programma.   



  
  

 

Toneel; Samen is veel leuker!  
Soms is het heerlijk om in je eentje zijn, maar zeg nou zelf: samen is veel leuker! Samen kun je veel 
meer dan in je eentje: overgooien met een bal of knikkeren is maar saai als je alleen bent.  
 
Ook in toneel is het veel leuker als je samen bent; je kunt samen in je fantasie reizen en zo de leukste 

avonturen beleven! Misschien heeft je klasgenoot wel een heel creatief idee en zo beleef je een 
onverwacht en spannend avontuur in je hoofd!  

 
De leerlingen gaan aan de hand van geleide fantasie een avontuur beleven waarin vriendschap en 

samenwerken centraal staat. De docent gebruikt hier eventueel een prentenboek als basis bij.  
 
Discipline   toneel 
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   45 minuten  
Locatie    op school in het speellokaal: wordt geregeld door de school 
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaar  In overleg, voorkeur opgeven door de school kan; we proberen hiermee 

rekening te houden in de planning.  
 

 

Muziek; Kummeling de Trommelman 

Midden in de nacht schrikt Kummeling wakker van een 

geluid. Hij vindt een trommel die op straat gevallen is. Hij 
wordt helemaal verliefd op de trommel. Maar wat is een 

trommel zonder orkest?  

De leerlingen gaan samen met Kummeling op zoek naar 
het orkest. In deze muziekles wordt er gezongen, 

bewogen en spelen de kinderen met instrumenten alsof 
ze een orkest zijn.  

 

Deze workshop is gebaseerd op het prentenboek 

Kummeling de Trommelman van Kuratomi.   

 
Discipline   Muziek  
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   60 minuten  
Materialen Worden door Scholen in de Kunst geregeld.  
Locatie  op school in de speelzaal: wordt door de school geregeld  
Prijs  € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaar  In overleg, voorkeur opgeven door de school kan; we proberen hiermee 

rekening te houden in de planning. 
 

 

 

 

  

Groepen 1 en 2    

Kunstvakdocenten in de klas, beeldend en muziek   



 

  
 

Dans; dans en balans 
Balans houden en niet omvallen, dát doe je samen! Samenwerken in dans doe je door lichamelijk op 

elkaar te vertrouwen, je op te laten vangen, te leunen en te balanceren. Soms moet je zelf een stapje 

terug doen om de ander de ruimte te geven: dát is samenwerken!  

 

Tijdens deze dansles leer je op elkaar vertrouwen, samenwerken en mooie acrobatische bewegingen 

samen uit te voeren. We werken in tweetallen en leren zo dat je de ander moet vertrouwen om iets 

moois neer te zetten. Dat schept een vriendschapsband!! We sluiten de les af met een zelfbedachte 

vriendenbeweging die verbindt.  

 
Discipline   dans 
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   45 minuten  
Locatie    in het speellokaal op school: wordt geregeld door de school 
Materiaal  n.v.t. 
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaar  dinsdag, woensdag, donderdag. Voorkeur opgeven door de school kan; we 

proberen hiermee rekening te houden in de planning. 

 

 

Beeldend; klassen-vriendenboek 
In elke klas vind je vriendenboekjes. Kinderen gebruiken ze om al hun vrienden te verzamelen en 

mooie boodschappen voor elkaar achter te laten. Wij maken een vriendenboek voor de hele klas! 

 

In deze beeldende les gaan we samen een vriendenboek van de klas maken. We maken zelfportretten 

van wol: door met je natte, ingezeepte handen te wrijven op wol, ontstaat een vilten portret van 

jezelf.  

Gebruik de portretten (ongeveer A5 formaat) in de klas om een grote verjaardagskalender te maken, 

of maak een mega-vriendenboek door alle viltportretten samen te naaien tot een groot boek.  

 

NB De portretten kunnen desgewenst ook in andere technieken gemaakt worden, zoals het 

bewerken van fotoportretten met collagetechniek en andere toevoegingen zoals wol. Dit vergt meer 

voorbereiding van de leerkracht (bijvoorbeeld het maken van de portretten en deze afdrukken op grote 

vellen). Heb je hierin interesse, zet dat dan bij de inschrijving. De kunstvakdocent neemt voor de les 

contact op om de voorbereidingen af te stemmen.   

 
Discipline   beeldende vorming  
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   75 minuten 
Locatie  op school  
Materialen Worden door Scholen in de Kunst geregeld.  
Locatie    op school  
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaarheid  In overleg, voorkeur opgeven door de school kan; we proberen hiermee 

rekening te houden in de planning. 
 
 

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



 

 

 

 

  

Spekkie en Sproet: Vrienden voor altijd 
Door Vivian den Hollander 
 

Spekkie en Sproet zijn twee superspeuders. Ze lossen 
mysteries en misdaden op, en komen daarbij geregeld 
in hachelijke situaties terecht. 
Spekkie eet dan graag een spekkie. “Daar kan ik beter 
van nadenken,” zegt ze altijd. 
 
Deze voorstelling is gebaseerd op het boek: Spekkie en 
Sproet een griezelige ontdekking. 
Spekkie en Sproet belanden in een oude villa en 
ontdekken daar een duister geheim.  
Gelukkig zijn ze samen, en helpen elkaar waar ze 
kunnen. Echte vrienden staan nu eenmaal altijd voor 
elkaar klaar, zelfs als het heel spannend wordt! 

    
Auteur Vivian Hollander vertelt en Mattie Poels begeleidt haar op diverse instrumenten. 
Een flitsende interactieve voorstelling met spannende muziek, hoorspelelementen en bijpassende 
illustraties via de beamer. 
 

 

Doelgroep          groep 4 - 7  

Datum/tijd        Maandag 8 oktober       

         9:45 – 11:00 – 13:00 nog plek! 

Duur                   50 minuten        

Kosten               € 3,- per persoon (incl. begeleiders)               

Locatie               Bibliotheek het Eemhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4 - 7     

Voorstelling/schrijversbezoek   



 
 

Spinder 

Door Peter Faber - Verteltheater 

ter Faber 
Vol passie en energie verleidt verhalenverteller Peter Faber zijn luisteraar om zich over te geven aan 
de werkelijkheid van het verhaal. Hij kruipt in de huid van mens en dier, brengt hen tot leven en staat 
letterlijk midden in zijn verhaal.  
Dit keer brengt hij Spinder tot leven, het meesterlijke en met een Gouden Griffel bekroonde boek van 
Simon van der Geest. 
‘Mijn broer is te ver gegaan. Hij maakt alles kapot. Dit is wat ik ga doen: Ik ga het geheim vertellen. 
Aan jou.’ 
Hidde is gek op insecten. Het zijn z’n enige vrienden. In de kelder van zijn huis heeft hij drie jaar lang 
geknutseld en gebouwd aan een insectenlaboratorium, maar nu wil zijn oudere broer de kelder 
inpikken. Dit is het begin van een oorlog tussen de twee broers, een oorlog waarin Hidde geen enkele 
kans maakt, maar hij heeft één wapen. Het geheim dat de broers al een paar jaar bewaren. Een 
verschrikkelijk geheim.  
Een spannende, beklemmende en meeslepende voorstelling. 
 

 

 

 
  
Doelgroep   groep 5/6 (7/8) 

Data/locaties  

Icoontheater   - Vathorst  

  Donderdag 4 oktober 9:45 11:00  13:00 nog plek 

Bibliotheek Hoogland: 

                           Vrijdag 5 oktober 9:45 11:00  13:00 nog plek 

 

Duur                   ca. 45 minuten 

Kosten               € 3,- per persoon  (incl. begeleiders) 

 

Tip: Ook de schrijver van Spinder komt deze Kinderboekenweek op bezoek in Eemland! 

 

Groepen  5  en 6    

Voorstellingen voor de hele klas    



 
 

 

De grote Kinderboekenweekshow “Dikke vrienden” 
Door Thijs Borsten & Peer de Graaf  

 

Thijs en Peer zijn dikke vrienden! 

Peer maakt grappen en zingt mooie liedjes, en Thijs maakt muziek. 

Veel liedjes en verhalen gaan over vriendjes uit alle landen van de wereld.  

Je vindt ze terug in de Liedjesatlas die Thijs Borsten maakte samen met Kinderboekenschrijver Koos 

Meinderts. 

 

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 (3,4) 5, 6  

Data                    9 en 10 oktober nog plek  

Tijden  10:00 – 11:00 – 13:00 

Duur                    ca. 45 minuten  

Kosten    € 3,- per persoon  

Locatie   In overleg, afhankelijk van de inschrijvingen  

  

  

   

Thijs en Peer  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

Groepen  5  en 6    

Voorstellingen voor de hele klas    



 
 

Vrienden voor het lezen! 
In alle vestigingen van de bibliotheek kunnen klassen dit circuit komen doen! 

 

 

We gaan aan de slag met allerlei opdrachten rondom vrienden en boeken: 

Een quiz over de beroemdste vrienden uit de jeugdliteratuur, spelletjes en opdrachten rondom 

bijzondere klassiekers en de nieuwe boeken over vriendschap die deze Kinderboekenweek centraal 

staan, en we maken zelf ook nieuwe boekenvrienden tijdens de boeken-speeddate! 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep  groep 7 en 8  

Datum    Alle data, in overleg  

Locatie   Vestiging van de Bibliotheek Eemland naar keuze    

Kosten    € 30,- per groep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 7 en 8   

  



 

 
 

Algemeen   

Een echte schrijver ontmoeten is een bijzondere belevenis en werkt zeer leesbevorderend! 

Maanden na het bezoek komen er nog kinderen in de bibliotheek om boeken van die auteur vragen. 

De schrijversbezoeken hebben wij verdeeld over een aantal bibliotheekvestigingen. Zo kan de 
schrijver meerdere groepen op één dag ontvangen, en kunnen we uw leerlingen voor een zeer 
gunstige prijs laten kennismaken met een auteur. 

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

 

Als voorbereiding op een schrijversbezoek ontvangt u in september 2017 een korte introductie over 

deze auteur in de klas, met een lesbrief en een aantal boeken (te leen).   

 

Govert Schilling  Buitenaardse vrienden? 
 

Govert Schilling is wetenschapsjournalist en weet álles over het heelal! Regelmatig kun je hem dan 
ook zien aanschuiven bij DWDD en andere programma’s als er weer eens bijzondere ontdekkingen 

zijn gedaan in de ruimte. En wisten jullie al dat naar deze beroemde Amersfoorter zelfs een 

planetoïde is vernoemd?  

Govert schrijft veel kinderboeken over sterren en planeten en speciaal voor de  

Kinderboekenweek verzorgt Govert Schilling een verrassende kennismaking met het ongelooflijke 

heelal. Je komt van alles te weten over sterren, planeten, zwarte gaten. En zou er soms buitenaards 

leven bestaan? 

  

Doelgroep   groep 6 t/m 8  

Kosten     € 3,- per leerling   

Datum           Bibliotheek het Eemhuis: 

                            Woensdag 3 oktober 9:45 11:00  

    Nog plek 

  

 
 

 

  

  

  

 

 
 

 

 

Groepen   1- 8    

Schrijvers op bezoek    



 
 

Koos Meinderts    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelgroep  groep 3 t/m 8 

Kosten  € 3,- per leerling 

Datum  vrijdag 5 oktober 9:45 11:00  12:45 

Locatie  Bibliotheek het Eemhuis   UITVERKOCHT! 

 

Koos Meinderts is van alle markten thuis: Hij schrijft verhalen, gedichten, liedjes en theaterteksten, 

zowel voor volwassenen als voor kinderen van alle verschillende leeftijden.  

Hij maakt schitterende prentenboeken- en versjesboeken met zijn vrouw Annette Fienieg, maar 

schreef ook veel boeken voor oudere kinderen. 

Afgelopen jaar won Koos de Gouden Griffel voor zijn boek Naar het Noorden. 

Misschien neemt hij hem wel mee… 

 

 
 

 

Groepen   1- 8    

Schrijvers op bezoek    



 

 
 

Anna Woltz   
 

Anna Woltz verzint haar hele leven al verhalen. Toen ze klein was fantaseerde ze dat ze een 
weeskindje was of directrice van een dierenschool. Toen ze 15 was had ze een jaar lang een wekelijkse 

column in de Volkskrant over haar leven op de middelbare school, en op haar 17e schreef ze haar 
eerste echte boek. 

Inmiddels schreef ze al meer dan 20 boeken, en ze viel ook meermaals in de prijzen. 

Met haar boek Gips won ze in 2016  zelfs de Gouden Griffel. En Alaska won het jaar daarna een 
zilveren griffel. Van Gips wordt dit jaar een televisieserie gemaakt. 

Vriendschap speelt altijd een grote rol in de verhalen van Anna Woltz. 

Kerntitel bij de Kinderboekenweek: Evi, Nick en Ik. 

 

 

Doelgroep    groep 5 t/m 8  

Kosten     € 3,- per leerling   

Datadinsdag 9 oktober   maandag 1 oktober misschien nog één klas plek   

                              11:00  12:45  Bibliotheek het Eemhuis 

                               Vrijdag 12 oktober 

                             11:00  12:45  Bibliotheek Hoogland 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Groepen   1- 8    

Schrijvers op bezoek    



 
Simon van der Geest 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon van der Geest is ook al zo’n multitalent! 

Hij schrijft, speelt en regisseert toneelstukken, maar werd vooral beroemd als kinderboekenschrijver. 

Hij won zelfs al twéé keer de Gouden Grifffel: voor zijn boeken Dissus en Spinder. 

In 2015 mocht hij het Kinderboekenweekgeschenk schrijven, dat werd Per Ongelukt. 

Simon kan er heel mooi en grappig over vertellen. 

 

Doelgroep          groep 5 t/m 8 

Kosten   € 3,- per leerling  

Datum       donderdag 11 oktober   vrijdag 12 oktober       9:45 11:00  12:45  

Locatie          Bibliotheek het Eemhuis  UITVERKOCHT! 

 

 

 

Geert-Jan Roebers   vriendschap in het dierenrijk! 
 
Leeuwen vangen zebra’s, spinnen verslinden vliegen. En als ze elkaar niet opeten, dan zitten dieren 
elkaar wel op een andere manier dwars. Maar niet altijd: naast natuurlijke vijanden bestaan er ook 
natuurlijke vrienden. Alleen hoor je daar zo weinig over.  
Geert-Jan schreef er daarom een boek over: De grondel en de garnaal – en andere vreemde 
vriendschappen in het dierenrijk. Het is pas uit en sluit mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek. 
Vandaar dat het ook kerntitel is.  
 
Geert-Jan schrijft altijd over de natuur en vooral over wilde dieren. Dat is geen toeval: naast 
kinderboekenschrijver is hij bioloog. Tijdens de Kinderboekenweek komt hij graag vertellen over de 
vriendschappen in het dierenrijk. Over vriendendiensten, broederliefde en opoffering. Over vrienden 
voor even of voor het leven. En over valse vrienden, want ook in de dierenwereld is niet iedereen te 
vertrouwen. Behalve over beesten zal Geert-Jan ook vertellen over boeken. Want net als in de 
dierenwereld zijn er in de boekenwereld heel veel soorten en is er een hoop te ontdekken. 

 

Groepen   1- 8    

Schrijvers op bezoek    



 

 
 

        (Geert-Jan Roebers) 

 

 

Doelgroep          groep 5 t/m 8  

      Kosten    € 3,- per leerling  

      Datum         woensdag 10 oktober

        9:45 11:00 nog plek 

      Locatie       Bibliotheek Woudenberg 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Enne Koens 
 

 

 

Enne Koens schrijft toneelstukken, liedjes en boeken voor alle leeftijden, maar meestal voor kinderen. 
Vorig jaar schreef zij: Ik ben Vincent en ik ben niet bang, een boek over overleven in de natuur. Vincent 
kan dat als geen ander, hij weet er alles van. Maar overleven in zijn klas, vindt hij veel moeilijker.  
Dit boek in één van de kerntitels van de Kinderboekenweek. 
 
Daarvoor schreef Enne Hotel Bonbien (genomineerd voor de Boekenleeuw, tweede prijs Vlaamse 
kinderjury) over Siri en haar prettig gestoorde familie; En Sammie en opa, waar ze de Vlag en Wimpel 
voor kreeg en de derde prijs van de Vlaamse Kinderjury. Sammie en opa vertelt het verhaal van de 
intense vriendschap die Sammie met zijn opa heeft.  
 

 

 

       

 

      Doelgroep         groep 5 t/m 8  

     Kosten               € 3,- per leerling  

     Datum               maandag 8 oktober  

                                   9:45   11:00   12:45 nog plek! 

      Locatie  Bibliotheek Vathorst 

 

 

Groepen   1- 8    

Schrijvers op bezoek    



 

Inschrijfformulier Kinderboekenweek 2018 

Datum aanvraag __________________________________________   

Naam school _______________________________________________________________________  

Adres/Postbus _________________________________________________Postcode_____________  

locatie waar workshop plaatsvindt_______________________________________   

Email _____________________________________________________________________________   

Telefoon __________________________________________________________________________   

Lees/cultuurcoördinator ______________________________________________________________  

Email______________________________________________________________________________  
Schooltijden: 

________________________________________________________________________   

 

Schrijft zich in voor:   

 Workshop Samen is veel leuker (toneel)  

Groep en leerkracht ______________________________________________________  

Aantal leerlingen _________________________________________________________  

Voorkeursdatum _________________________________________________________  

  

o Workshop Kummeling de trommelman (muziek)  

Groep en leerkracht ______________________________________________________  

Aantal leerlingen _________________________________________________________  

Voorkeursdatum _________________________________________________________  

  

o Workshop Dans en balans (dans)  

Groep en leerkracht ______________________________________________________  

Aantal leerlingen ________________________________________________________  

Voorkeursdatum ________________________________________________________  

  

o Workshop Klassen-vriendenboek (beeldend) 

Groep en leerkracht _____________________________________________________   

Aantal leerlingen ________________________________________________________   

Voorkeursdatum ________________________________________________________   

  

o Voorstelling Spekkie en Sproet (maandag 8 oktober – Eemhuis) 

Voorkeur tijdstip:  

Aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders __________________________________________________   

 

o Voorstelling Spinder – Peter Faber 

Voorkeur datum/locatie/tijdstip __________________________________________________   

Aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders __________________________________________________   

  
 

 



o Voorstelling Thijs & Peer “Dikke vrienden” 

Voorkeur datum/locatie/tijdstip__________________________________________  

Aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders __________________________________________________   

 

o Vrienden voor het lezen! groep 7/8 (op afspraak) 

Voorkeur biebvestiging__________________________________________  

Aantal klassen/leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders __________________________________________________   

 

o Schrijver in de bieb  

Gewenste auteur ________________________________________________________   

Klas(sen), aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders___________________________________________________________ 

Voorkeur vestiging/tijd ____________________________________________  

 

o  Schrijver in de bieb  

Gewenste auteur ________________________________________________________   

Klas(sen), aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders______________________________________________________________ 

Voorkeur vestiging/tijd ____________________________________________  

 

o Schrijver in de bieb  

Gewenste auteur ________________________________________________________   

Klas(sen), aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders______________________________________________________________ 

Voorkeur vestiging/tijd ____________________________________________  

 

U kunt het invulformulier of een mail met de aanvraag sturen naar:  

Afdeling Educatie afdelingeducatie@bibliotheekeemland.nl 

Check a.u.b. of alle gegevens zijn ingevuld (bijvoorbeeld: aantal leerlingen + begeleiders). 

 

Voor meer informatie over het programma kunt contact opnemen met:   

Creatieve Workshops groep 1-4   

Lieske van der Linden, Scholen in de Kunst lieskevanderlinden@scholenindekunst.nl;    

Tel. 033 479 8014 

Voorstellingen, bibliotheek- en schrijversbezoeken   

Lies Pannevis, de Bibliotheek Eemland l.pannevis@bibliotheekeemland.nl  

Tel. 033 4631914 

  

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

programmaonderdelen geldt: op is op en wie het eerst komt, het eerst maalt!  

 

Planning: 

Uiterlijk 11 september krijgt u bericht over de definitieve indeling van de groepen bij alle activiteiten. 

Bij annulering na 20 september worden onkosten in rekening gebracht. 

mailto:afdelingeducatie@bibliotheekeemland.nl
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