
wedstrijd

Programma
Alle kinderen tussen 0 en 14 jaar (en hun ouders) 

zijn op 19 mei 2019 tussen 14u en 18u welkom op het Bibfestival!
Je bent ook welkom wanneer je niet aan deze wedstrijd deelneemt. 

Boekenzoektocht

Pop up CoderDojo (leren programmeren)

Foodtruck

Auteurslezing met illustrator Benjamin Leroy

Arcadehal met grote houten games

Muzikale vertelling 'Reinaert!' 

Workshop slaaprituelen bij kinderen

Ballonkunstenaar Floeps

Workshop handletteren

Fotohokje 'de flitspaal'

Meet and greet met Dempsey, een echte held van Ketnet
Buitenspelletjes

teken je droomboek
Deze tekening is van 
   Naam + voornaam ......................................................................................................................
  Geboortedatum ......................................................................
  Contactgegevens (e-mail of gsm) ...............................................................................

reglement

in samenwerking met

inleveren
Hoofdbibliotheek
Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Maandag, dinsdag en donderdag: 13u30 - 18u00
Woensdag en vrijdag:    13u30 - 19u30
Zaterdag en zondag:    09u30 - 12u30

Filiaal Negenmanneke
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Woensdag:    14u00 - 16u00
Zaterdag:    10u00 - 12u00

Bibliotheekpunt Ruisbroek
't Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek
Woensdag:    14u00 - 16u00

Bibliotheekpunt Vlezenbeek
CC De Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek
Woensdag:    17u00 - 19u00
Zondag:     10u00 - 12u00

Meer info
02 371 22 64
https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be

Theatervoorstelling 'Circus Minimini'

Muzikale voorstelling 'Doeng Tsjoeka'

Uitreiking diploma's Leeshelden, Boekenstoet en Kinderjury

KINDEROPVANG
Sint-Pieters-Leeuw

Alle kleuters van de eerste tot de derde kleuterklas mogen aan deze wedstrijd deelnemen. 

Hoe zou jouw droomboek er uitzien? Wat zou er allemaal in staan? Gebruik je fantasie en 
ontwerp jouw lievelingsboek op de prent die je binnenin vindt. Je kan dit helemaal zelf 
tekenenen of schilderen, maar je mag ook een collage maken. 

Ben je tevreden over het resultaat? Geef deze affiche dan voor 12 mei 2019 af aan de balie 
van de bib. De adressen en openingsuren vind je op de achterkant. 

Je mag maar 1 exemplaar per persoon indienen. Vergeet zeker niet om je naam, geboorte-
datum en contactgegevens in het kader hieronder te noteren.

De mooiste, origineelste, grappigste en creatiefste tekeningen worden geselecteerd. Per leeftijd 
(geboortejaar) wordt er 1 winnaar gekozen. Deze winnaars mogen een leuke prijs kiezen uit 
onze nieuwe collectie buitenspelletjes. 

De prijsuitreiking is op zondag 19 mei 2019 tijdens het Bibfestival. Je kan er dan alle tekeningen 
van de wedstrijd komen bewonderen. 

Veel succes!
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