
ga je mee op  
biebsafari? 

summer school

Leesland

Fantasieland

Avontuurland

Onderzoeksland

Kom je deze zomer ook naar onze
SummerSchools? Meer info:

Voor reizigers van 4 t/m 12 jaar
27 juli - 19 augustus



www.detweedeverdieping.nu

BIEBSAFARI

Nog geen vakantieplannen? Ga mee 
op safari in de bibliotheek. Ontdek de 
avontuurlijkste verhalen in leesland of 
leer nieuwe technieken in avontuur-
land. Meld je snel online aan.

Dinsdag 27 juli  leesland
10.30 - 12.00 uur | Speurtocht Safari 
Ontdek tijdens de speurtocht de leukste 

en spannendste verhalen in de 

bibliotheek!

Donderdag 29 juli  fantasieland
13.30 - 15.00 uur | Survival Kit
In de wildernis heb je de juist tools nodig. 

We helpen je in de bieb met tie-dye om 

je outfit klaar te maken voor het grote 

avontuur. 

Dinsdag 3 augustus onderzoeksland
13.30 - 15.00 uur | Ontdekkingstocht
Hoe vind je de weg zonder wifi, borden 

of kaarten? Met een kompas! Samen met 

het Natuurkwartier maken we er zelf één.

donderdag 5 augustus leesland
17.00 - 17.30 uur | Slaapfeest
Breng je knuffels mee naar de bieb voor een 

slaapfeestavontuur! Op vrijdag 6 augustus 

om 09.30 uur kun je de knuffel ophalen en 

luisteren naar het voorleesontbijt. 

dinsdag 10 augustus fantasieland
10.30 - 12.00 uur | Maak je eigen eiland
Hoe ziet jouw droomeiland eruit en welke 

grote uitdagingen kom je tegen?  

donderdag 12 augustus avontuurland
13.30 - 15.00 uur | Bouw je eigen hut
Ken jij de boekenreeks De waanzinnige 

boomhut al? Samen met het Natuurkwartier 

bouw je een eigen boomhut zoals Andy en 

Terry. 

dinsdag 17 augustus onderzoeksland
10.30 - 12.00 uur | Proefjes
 Tijdens een onderzoekreis kom je van alles 

tegen. Wees voorbereid en kom

experimenteren met allerlei proefjes! 

Donderdag 19 augustus avontuurland
13.30 - 15.00 uur | Fotosafari
Tijdens de safari kom je de meest bijzondere 

dieren, planten en landschappen tegen. Hoe 

krijg je deze het beste op de foto? Leer het 

tijdens de fotosafari!  


