
ga je mee op  
zomeravontuur?

Ruimtevaart
Ontdekken
Pizza bakken
Picknicken
Zwerkbal
Proefjes
Expeditie 

Voor kids van 4 t/m 13 jaar
12 juli - 11 augustus



Dinsdag 26 juli - Smart & fit
13.00 - 14.00 | @ Sportzaal Wijkersloot
Levend ganzenborden, mega Mens erger 

je niet en Ren je rot! Deze (beweeg)spellen 

van SportID zijn zo leuk dat je niet eens in 

de gaten hebt dat je ook nog een heleboel 

leert.

donderdag 28 juli - Fossiel 
10.30 - 11.30 | @ De tweede verdieping
Kom naar de bieb, 

zoek fossielen en 

neem een echte 

mee naar huis!

dinsdag 2 augustus - Italië 
13.30 - 14.30 | @ De tweede verdieping
Bijpassend boek: Rindert Kromhout 
Ciao! Ga je mee naar Italië? We gaan pizza 

bakken en verven met pasta. 

donderdag 4 augustus - Harry Potter 
14.00 - 15.00 | @ Sportzaal de Waterlelie  
Bijpassende boeken: Harry Potter-serie 
Stap op je bezem en ga voor de Gouden 

Snaai tijdens een potje spannend Zwerkbal 

met SportID. 

dinsdag 9 augustus - Picknick 
12.30 - 14.30 | @ Fort Vreeswijk
Bijpassend boek: Tommie en Lotje gaan 
op vakantie
Op vakantie door Nederland is één groot 

avontuur. Kom jij je eigen kampeer/kijk-

doos maken? Voor het voorlezen gaan we 

met elkaar picknicken!

Donderdag 11 augustus - Expeditie
13.00 - 14.00 | @ Natuurkwartier 
We gaan op expeditie bij het Natuur- 

kwartier. Je gaat, net als bij Expeditie 

Robinson, verschillende proeven uitvoeren 

waarbij je moet samenwerken. Movactor, 

bouwspeeltuin Jeugdland, bibliotheek De 

tweede verdieping, SportID en Natuur- 

kwartier hebben te gekke opdrachten voor 

je bedacht. Ben jij klaar om de uitdaging in 

de natuur aan te gaan?
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ZOMER 
IN DE BIEB

De summerschool is dé plek voor 
ontdekkers en professoren van de 
toekomst. Meld je via de website aan 
om mee te doen!

       

Dinsdag 12 juli  - Leven in de ruimte
14.30 - 16.00 | @ De tweede verdieping
De knotsgekke professoren van Mad 

Science komen op bezoek en nemen je 

mee de ruimte in. Wat is de functie van 

een ruimtepak? En hoe werkt een 

ruimte-wc? 

Woensdag 13 juli  - Proefjes
14.30 - 16.00 | @ De tweede verdieping
Lavalampen bouwen en je eigen raketten 

maken en deze afvuren: alleen voor echte 

durfals. 

8-13

donderdag 14 juli  - Meten is weten
14.30 - 16.00 | @ De tweede verdieping
Hoe zuur is het water? Hoeveel fijnstof 

zweeft er in de lucht? Wij onderzoeken 

de omgeving en brengen deze in kaart 

met zelfgemaakte meetinstrumenten.  

Van paella en zwaardgevechten tot 
levend ganzenborden en een heerlijke 
picknick. Kids vinden de leukste landen, 
activiteiten, culturen en boeken in de 
bieb.

Dinsdag 19 juli  - Spanje
13.30 - 14.30 | @ De tweede verdieping
Bijpassend boek: Hoe overleef ik mijn 
vakantie... in Spanje?
Waan je in zonnig Spanje. We maken 

heerlijke tapas en Spaanse muziek- 

instrumenten! 

Donderdag 21 juli  
Rome
10.30 - 11.30 
@ De tweede verdieping 
Bijpassend boek: Julius 
Zebra, Rollebollen met de Romeinen
Hoe was het leven als gladiator in Rome? 

Wat leerden kinderen in Rome vroeger 

op school? We gaan aan de slag met de 

Romeinse cijfers en tekenen Julius Zebra 

in Rome.  
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Check de leeftijd!
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word lid van
de bieb!
Meer activiteiten en mooie kinderboeken?
Je betaalt geen inschrijfkosten voor het 
jeugdabonnement. Kinderen worden 
dus helemaal gratis lid.

www.detweedeverdieping.nu

zomerpaspoort
Met dit vakantiepaspoort vol leuke spelletjes en tips 
kun je op reis door Nieuwegein. Doe mee aan de (taal)
activiteiten en krijg stempels in het paspoort. Met een vol 
vakantiepaspoort krijg je na de zomervakantie een leuke 
verrassing!  


