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Kinderboekenweek 

In deze  extra nieuwsbrief vindt 

u informatie over de Kinderboe-

kenweek 2021 



Boekenactie Bruna 

 
 

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kin-
derboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je school-
bieb’. Lezen is een feestje en Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren 
door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen 
met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én thuis.  

Zo werkt het: Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 
2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. 
De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% 
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan 
onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer 
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inle-
veren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er 
samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 



Kinderboekenweek in de Heyhoef 
Tilburg – De Bibliotheek Heyhoef organiseert op diverse data in de kinderboekenweek leuke activiteiten. 

Kinderboeken met het thema ‘Worden wat je wil’ staan centraal in de Kinderboekenweek van 6 oktober t/m 17 oktober 

2021. 

Het programma:  
 
Workshop podcasten & VR brillen met Ontdekstation013 
Tijdens deze workshop kunnen kinderen een discussie voeren over het leukste beroep en het stomste beroep, reclame 
maken voor beroepen en praten over de beroepen die je kunt beleven in de VR-brillen. Deze brillen nemen je mee over 
de werkvloer van bijvoorbeeld een bouwvakker, tandarts, of politieagent. Er staan honderden beroepen op. 

Toon je talent 
Kinderen die goed grappen kunnen maken, als de beste dansen, rappen, een muziekinstrument bespelen, toneelspelen, 
muziek mixen of ergens anders heel goed in zijn kunnen zich opgeven. Op een podium kunnen ze laten zien wat ze kun-
nen. 
Sluitingsdatum om aan te melden is woensdag 6 oktober. 

Talentenmarkt 
Op de talentenmarkt maken kinderen kennis met allerlei beroepen. Er staan vakkundige mensen om vragen te beant-
woorden over bv. opleidingsmogelijkheden en de leuke en minder leuke dingen van het vak. Denk bijvoorbeeld aan een 
rapper of een danser(es). Tijdens de talentenmarkt vindt ook het open podium plaats. 

SchrijFFabriek Workshop 
De SchrijFFabriek is een jeugdschrijfatelier dat is opgericht voor kinderen van 8 tot 13 jaar die verhalen willen bedenken 
en schrijven. Neem voor deze workshop je lievelingsboek mee om er een illustratie van te laten maken door Anouk van 
der Putten, illustratrice. 

Ook kunnen kinderen hun eigen karakter tekenen met potlood, stift of waterverf aan de hand van een eigen geschreven 
verhaaltje. 

Praktische info: 

Workshop podcasten en VR brillen: 6 oktober van 15:30 tot 17:00 

Toon je talent: 9 oktober van 14.00 tot 16.00 

Talentenmarkt: 9 oktober van 14.00 tot 16.00 

SchrijFFabriek Workshop: 13 oktober van 15.30 tot 17.00 


