Agenda
jeugd & jongeren
November 2021

Aanmelden of tickets: info@bibliotheekkerkrade.nl
of bel naar 045 763 0520
Bekijk www.bibliotheekkerkrade.nl voor het
complete programma
Voor de deelname aan de binnenactiviteiten is
een coronatoegangsbewijs vanaf 13 jaar verplicht.

Voorlezen
Wo. 3, 10, 17 en 24 november | 14:30 - 16:00 uur |
Vertelhuisje HuB. Bibliotheek Kerkrade | Gratis
Een vrijwilliger van de Bibliotheek leest voor. Voorlezen is niet alleen gezellig,
maar ook goed voor de taalontwikkeling. Én je leert kijken door de ogen van
een ander.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Workshop: het avontuur roept!
Wo. 3 november | 14.30 - 15.30 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade | activiteit zonder ouders |
€ 2,50 | 8 - 10 jaar
Ben jij een echte avonturier en ben je gek op spannende en exotische plekken? Samen
met de avontuurlijkste kinderboekenschrijver van Nederland, Michael Reefs, is het aan
jou om een gloednieuwe tempel voor De Tempeljagers te bedenken! Wees creatief: Is de
tempel magisch en bomvol fantasie? Of misschien wel gebaseerd op een echte, bestaande
tempel? En misschien nog wel belangrijker: welk geheim en krachtig voorwerp ligt hier
verborgen? En kan dit voorwerp in verkeerde handen vallen? Laat je fantasie de vrije loop
en overtuig anderen waarom jóuw tempel de volgende bestemming van De Tempeljagers
moet worden.

Babycafé: Boekstart workshop
Samenspel in Beweging
Do. 4 november | 10:00 - 11:00 uur | Bibliotheek Voerendaal | € 2,50 | 2,5 tot 4 jaar en
(groot)ouders/verzorgers
Door Eveline Arnold, docent muziek en bewegen
en psychomotorisch kindertherapeut van MaatSpel.
Via speelse oefeningen kunnen kinderen samen met hun (groot)ouders bewegen, voelen,
genieten en ontspannen. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat geldt voor volwassenen, maar ook voor jonge kinderen. De spelletjes maken je kind vertrouwd met zijn lijfje,
en met de wereld en de mensen om zich heen.

Landelijke webinar ‘Samen sociaal online’
Di. 9 november | 20:00 - 21:00 uur | Online
Worstel jij wel eens met het vinden van een goede balans
als het gaat om de schermtijd van je kind? Van 5 t/m 12 november 2021 is het de Week
van de Mediawijsheid! Het thema van dit jaar? Samen Sociaal Online! Maar hoe dan?
Het blijft een zoektocht. Voor ouders en verzorgers van kinderen op de basisschool
organiseert de bibliotheek op 9 november van 20 tot 21 uur een webinar over het mediagebruik van kinderen op de basisschool. Meld je aan en ga onder leiding van Denise Bontje
(@mediasmarties) mee op zoek naar de sleutel tot samen sociaal online zijn! Denise Bontje
geeft praktische tips over het mediagebruik van kinderen van 8 tot 12 jaar én laat zien hoe
je media kunt inzetten om samen het g
 esprek te voeren en balans te creëren.
Aanmelden: stuur een mail naar info@bibliotheekkerkrade.nl. Je ontvangt vervolgens een
bevestigingsbericht met registratielink.

Mediawijsheid voor kinderen – workshop Vloggen
Wo. 10 november I 14:30 – 16:30 uur I HuB. Kerkrade I € 2,50
Iedereen kan een YouTube-kanaal starten en vlogger worden. Maar hoe doe je dat op een
goede manier? Waar moet je op letten en is alles wel wat het lijkt? Dat leer je in deze workshop.
Laat ons bij je inschrijving even weten of je zelf een telefoon of ander vlog materiaal hebt!

Workshop: kleur met je hart
Wo. 10 november | 14.30 - 15.30 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade
Za. 20 november | 11.00 - 12.00 uur | Bibliotheek Voerendaal
Wo. 24 november | 14.30 - 15.30 uur | Bibliotheek Eygelshoven
Activiteit zonder ouders | € 2,50 | voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Bij ‘Kleur met je hart’ komen de werelden van tekenen, ontspanning, verhalen, muziek en
schrijven bij elkaar. Kleur met je hart is er om creatief bezig te zijn vanuit je hart en niet
vanuit je hoofd. Even afschakelen van alles wat al moet. Even niet denken, maar voelen.
De ‘opdrachten’ zijn laagdrempelig en voor iedereen te doen. Er hoeft niets
na g
 etekend te worden. Een combinatie van tekenen en lezen, waarin de
natuurelementen en een verhaal centraal staat. Na afloop zijn de kinderen
een creatieve ervaring rijker waaraan ze zelf gewerkt hebben.

XL@HuB - spellen-ochtend
Za. 20 november | 10:30 - 12:30 uur | HuB. Bibliotheek Kerkrade | € 2,50 per kind
Spellencircuit met XL spellen voor 6-100 jaar. Met een afvinkkaart bij de hand speel je samen
met anderen – ouder, broer/zus, opa/oma, vriendje, buurman - spellen op groot formaat zoals
4opeenrij, bibberspiraal en reuzenmikado. Wie wint met behendigheid of slimheid? Of is het
toch een kwestie van geluk? Inloop is de hele ochtend mogelijk. En… er zijn weer nieuwe spellen!

Hiphop in de HuB. - workshop rap
Di. 23 november | 14:00 - 15:30 uur | HuB.Kerkrade | Gratis | 12+
Een reeks van hiphopworkshops in de HuB. Maak je eigen peace of outline in de graffiti-workshop of bedenk een rap. De workshops worden gegeven door Ricardo Hernandez
(Rycardeaux) en Dookie Doet. Geef je snel op, want vol = vol!

Babycafé: gebaren met en voor Sinterklaas.
Wo. 24 november | 10:00 - 11:00 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade | € 2,50 | 2 tot 4 jaar
(+ ouders/verzorgers)
Esther Sluijsmans, logopediste, babycoach en babygebarendocent van Babycoaching
Esther verzorgt deze workshop. Sinterklaasliedjes en Sinterklaasverhalen worden nog
levendiger en grappiger als jij, je papa, mama of juf er gebaren bij gebruiken. Wil je deze
gebaren leren? Kom dan naar deze workshop.

Bieb-bende
Wo. 10, 24 november, 8 december, 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart en 6 april
| 15:00 - 16:30 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade | groep 6 / 7 | € 35,00 voor 10 bijeenkomsten
De Bieb-bende is een superleuke en spannende boekenclub voor kinderen in
de bibliotheek. De club wordt geleid door Michael Reefs, schrijver van de populaire boekenserie de Bieb-bende en de Tempeljagers. Inschrijven? Download het
inschrijfformulier op de website of haal het op in de bieb. Geef je snel op, want vol=vol!

Workshop: kom gorilla brokken proeven!
Vr. 26 november | 15.30 - 16.30 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade | activiteit zonder ouders |
€ 2,50 | leeftijd 8-10 jaar
Aan de hand van een interactieve powerpoint-presentatie krijg je een indruk
van de rol van de dierentuin bij natuurbehoud en natuurbescherming, ook in
de eigen omgeving, dus niet alleen ver weg… Je komt allemaal leuke weetje
te horen over de dieren in Gaia Zoo. Bij deze activiteit kun je zelfs van alles
voelen, ruiken en proeven.

