
BEKIJK ALLE ACTIVITEITEN OP
biblionetgroningen.nl/stadskanaal

Kinderactiviteiten

Bibliotheek Stadskanaal

AGENDA MEI: 
BEESTENBOEL

BIBBERBEESTJES EN AH 
INSECTENPLAATJES RUILEN
Woensdag 1 mei | 14.00 - 16.30 uur
Deze middag staat in het teken van insecten! Je kunt je 
eigen bibberbeestje maken. Als je verzamelalbum van de 
insectenplaatjes nog niet vol hebt, kom dan zeker langs!

DREUMESUURTJE: DIKKIE DIK
Woensdag 8 mei | 10.00 - 11.00
De laatste keer dreumesuurtje voor de zomervakantie. 
Dikkie Dik haalt weer allemaal grapjes uit. Voor 
dreumessen van 1,5 tot 4 jaar, gratis en vrije inloop.

KURK & FANTASIE DIEREN MAKEN
Woensdag 8 mei | 14.00 - 16.30 uur
Kom deze middag allerlei fantasiedieren maken. We 
hebben kurk en allerlei hoofden en benen om de gekste 
dieren van te maken.

KINDERVOORSTELLING: 'MAG IK 
MEEDOEN'
Woensdag 15 mei | 15.00 - 15.45 uur | 3+
Poppentheater Jinky komt een voorstelling spelen rond 
het boek 'Mag ik meedoen'. Eend wil ook meedoen, maar 
kan niet brullen als een leeuw of trompetteren als een 
olifant. Wat nu?

WAT IS PROGRAMMEREN?
Vrijdag 17 mei | 15.00 - 17.00 uur
Kom programmeren met Scratch, de Ozobot of Micro:bit. 
Een vrije inloopmiddag voor kinderen vanaf 8 jaar.

SPROOKJESMIDDAG MET THEO 
ZWINDERMAN
Zaterdag 18 mei | 14.00 - 16.00 uur
Theo Zwinderman heeft een sprookjesboek geschreven. 
Hij komt eruit vertellen en er is van alles te doen. En 
natuurlijk mag je verkleed komen als je lievelings-
sprookjesfiguur!

FILMMIDDAG: DIERENFILM
Woensdag 22 mei | 14.00 - 16.30 uur
Er zijn super veel leuke films gemaakt over dieren en 
deze middag gaan we er lekker één kijken, natuurlijk mét 
popcorn.

BEDREIGDE DIEREN DOOR WNF
Woensdag 29 mei | 15.00-15.45 
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) komt een kindercollege 
geven speciaal voor kinderen. Maak aan de hand van 
beeldmateriaal, filmpjes, spelletjes of proefjes kennis met 
dieren die het WNF probeert te beschermen.

Of volg ons op Facebook:
facebook.com/bibliotheekstadskanaal


