Vloggen
Na Enzo Knol, Dylan Haegens en Monica Geuze is Youtube vanaf woensdag 31 mei een nieuw team
vloggers rijker. Het is namelijk de hoogste tijd om ook met de BiEB te gaan vloggen!
Om de twee weken springen wij voor de camera en praten we je graag bij over een nieuw,
verrassend of spannend boek uit onze jeugdcollectie.
Abonneer je op ons Youtube kanaal ‘Siep van de BiEB’ en gooi die duimpjes omhoog!

BabyBiEB
Speellezen voor ouder en baby
Ontdekken, spelen, voelen, praten en zingen. Een gezellig moment voor jou en je baby, met
bruikbare tips, liedjes, spellen, de mooiste babyboekjes en leuke activiteiten. Meedoen?
Check https://www.bibliotheekdenbosch.nl
Data Jeugdbieb centrum
dinsdag 28/11, 12/12, 9/1,
23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3

Data Jeugdbieb Rosmalen
23/11, 7/12, 21/12, 4/1, 18/1,
1/2, 15/2, 1/3

Tijdstip beide locaties
11.00-11.30 uur
Toegang gratis

Tipmuur
Heb jij een supergaaf idee? Of een activiteit die nog nooit in de BiEB is georganiseerd en er nu
toch echt een keer moet komen?! Laat het ons weten! Wie weet mag jij komen meedenken
en…wordt jouw idee werkelijkheid in de BiEB!
Sinds kort hangt er in beide StadsBiEBs een tipmuur. Jij kan hier jouw tips en ideeën d.m.v.
briefje opprikken. Heb jij een doe en uitvoerbaar idee dan gaan wij dit samen met jou
uitwerken.
StadsBiEB Rosmalen en Centrum

Dagelijks

Voorlezen met knutselactiviteit
Kom jij ook vaak op woensdagmiddag luisteren naar een mooi voorleesverhaal? Vanaf
september gaan we één keer per maand na het voorlezen ook nog gezellig knutselen. Kom jij
samen met je vriendjes ook luisteren, knutselen en puzzelen?

StadsBiEB Centrum en Rosmalen

20 december 15.00-16.00 uur

Spreek jij programmeertaal? Doe dan mee met de CoderDojo!
CoderDojo is een door vrijwilligers opgezet initiatief en organiseert gratis bijeenkomsten voor
kinderen die willen (leren) programmeren.
Ben je tussen de 7 en 17 jaar en wil je graag (leren) programmeren met Scratch? De bibliotheek
organiseert hierna iedere maand een CoderDojo met afwisselende thema’s, waarbij aandacht
besteed wordt aan programmeren, het bouwen van websites, het ontwikkelen van apps ontwikkelen
en game-design. De volgende Dojo’s vinden plaats op onderstaande ( onder voorbehoud, check
website www.bibliotheekdenbosch.nl) data:
Jeugdbieb centrum

Jeugdbieb Rosmalen

Tijdstip

za 9/12

za 13/1

14.00-16.00 uur

za 17/2

za 10/3

za 14/4

za 12/5

za 9/6

Proefje van de maand
Gek van techniek & wetenschap en tussen de 8-12 jaar?
Iedere maand kun je leuke proefjes doen in de jeugdBiEB en ontdek je dat natuurkunde,
scheikunde en biologie een groot deel van ons dagelijks leven uitmaken. Doe en leer mee!
Meld je aan bij (gratis): jeugd@bibliotheekdenbosch.nl. Maximaal 12 kinderen. Vol=vol
Jeugdbieb centrum

Jeugdbieb Rosmalen

Za 25/11

Do 7/12

Za 30/12

Spaans voorlezen 3+
Iedere eerste zaterdag van de maand lezen Katty en Melissa, beiden Spaanstalig, spannende
of grappige verhalen voor in het Spaans. Na het voorlezen wordt er samen geknutseld .Ook
is het mogelijk om Spaanstalige kinderboeken te lenen.
JeugdBieb centrum

11.00-12.00 uur gratis

