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IN DE WERKPLAATS: Reis mee terug in de tijd!
En ontmoet de vreemde dieren van de evolutie

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 alles te weten over de 
Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken 
Verken werelden uit het verlegen door het lezen van boeken!

Tijdens de workshop ontmoet je de vreemde dieren die ooit op 
onze aarde leefden: trilobieten, dinosauriérs, sabeltandtijgers 
en nog vele anderen. We reizen terug in de tijd en tekenen zelf 
vreemde dieren in een van de 4 tijdperken. Door middel van 
het greenscreen sta jij misschien straks wel in de ijstijd tussen 
de sabeltandtijgers!

Wanneer: Woensdag 30 september
Tijd: 13:30 tot 15:00 uur
Je bent van harte welkom, de toegang is gratis.
De workshop is geschit voor kinderen van groep 6, 7 en 8

Aanmelden is verplicht: https://www.eventbrite.com/e/
kinderboekenweek-reis-terug-in-de-tijd-ontmoet-vreemde-dieren-
tickets-119503936491
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