Onze spetterende activiteiten voor

Jeugdboekenmaand 2018

Eureka! Wetenschap & Techniek
Jeugdboekenmaand maart 2018
Van 1 tot 31 maart staat alles weer in het teken
van Jeugdboekenmaand. Met als slogan Eureka!
draait alles om wetenschap en techniek.
In 2018 gaat de Jeugdboekenmaand over de
evolutietheorie, over fleecetruien, en over
gesmeerde fietsen. Maar dat is niet alles. Dat is
eigenlijk pas het slot. Eerst is er de jonge Charles
Darwin die kevers verzamelt. De PMD-zak. Eerst
zijn er twee wielen, een zadel, te veel bouten, en
vragen in de kop.
Eerst is er nieuwsgierig zijn.
Willen weten.
Zoeken.
Kijken.
Iets proberen.
Uitvinden.
Ontwerpen.
Mislukken.
Opnieuw proberen.
Eureka is het feestje dat daarbij hoort.

Zondag 11 maart

STARTDAG Jeugdboekenmaand 2018

Kweetet!-Boekendag
9.30 tot 12.30 uur | in en rond de Bib
Op zondagvoormiddag 11 maart wordt de Bib van Sint-Niklaas
ingepalmd door bollebozen! Van 9.30 tot 12.30 uur trappen we de
Jeugdboekenmaand af met een GROOT FEEST! In en rond de Bib staat
alles in het teken van wetenschap en techniek! Je kan het zo gek niet
bedenken of het kan tijdens de Kweetet!-Boekendag.
Schrijf en typ je eigen levensverhaal in het Typehuisje of maak een
bijzonder schilderij van jezelf bij Pintura Mágica. Trap je fit op de
sapjesfiets en produceer je eigen smoothie, of kweek groene vingers bij
Velt. Graaf je liever naar skeletten en schatten uit lang vervlogen tijden,
dat kan bij Archeo Loco (of de eminente professor en archeoloog Dré).
Ontdek, onderzoek en experimenteer bij ‘De kleine professor’.
Zoek je het antwoord in de boeken, haal dan je hart op bij onze
boekenverkoop. Leer hoe je snel je fiets kan herstellen bij Firmin &
Sven terwijl mama haar kapotte haardroger of papa zijn wekker laat
herstellen in het Repair Café.
Bibber en beef aan de bibberspiralen of schud je benen los op de
muziek van De Tamboerijnen! Het kan allemaal! En natuurlijk kan je
ook weer terecht in het kapsalon, bij de schminksters en tattooist
voor een complete transformatie.

Onze spetterende activiteiten
op de startdag

Tattooist
De Tamboerijnen

Velt vzw

Pintura Mágica

De Sapjesfiets

Schmink

Gekke kapsalon

Repair Café

Fietstheater

met Firmin en Sven

Typehuisje

Zondag 11 maart 2018
9.30 tot 12.30 uur
In en rond de Bib

Boekenverkoop

www.puurlain.com

Kweetet!-Boekendag

Archeo Loco

Een greep uit onze leuke activiteiten
op de startdag ‘Kweetet!-Boekendag’
De Tamboerijnen
Hippe kinderliedjes met een hoekje af, toffe klassiekers
overgoten met een hippe tamboeri rock saus!
VELT vzw
Met een beetje fantasie, een snuifje wetenschap en een
tikkeltje techniek maak je uit afval iets fantastisch.
Pintura Mágica
Schilder je eigen fantasiewereld en laat een foto maken.
Stap zo in een wondere wereld die jij zelf hebt geschilderd.
De Sapjesfiets
Trap jezelf een overheerlijke smoothie in minder
dan 1 minuut.
Archeo Loco
Laat je verrassen (en bij de neus nemen) door
de eminente professor & archeoloog Dré.
De Typemachine
‘De Typemachine’ staat voor heerlijk type-plezier
bij ons sfeervolle Typehuisje.
Repair Café
Mama en papa kunnen in het Repair Café terecht om kapotte
spulletjes te laten herstellen.
Boekenverkoop
Afgevoerde jeugdboeken worden aan 1 EUR/stuk
te koop aangeboden.
Kapsalon en schminken
Op zoek naar de nieuwste look? Laat je dan onder handen
nemen door onze schminksters of een gewaagd kapsel
aanmeten in ons kapsalon.
... EN NOG ZO VEEL MEER

Woensdag 14 en 21 maart

Vertel- en knutselnamiddag

Vertellen en knutselen in de jeugdbib van 14 tot 16 uur
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen samen met hun ouders een hele
namiddag komen luisteren naar prachtige verhalen rond ontdekken,
uitvinden, wetenschap en techniek. We voorzien ook een kleurrijke
knutseltafel voor de creatievelingen!

Zondag 18 maart

Spelletjeszondag en voorlezen

Spelletjeszondag in de jeugdbib van 9.30 tot 12.30 uur
Terwijl (groot)ouders rustig tussen de jeugdboekjes snuffelen,
kunnen grote en kleine kinderen zich uitleven met tof
speelgoed van de spelotheek! Bouw aan onze grote LEGOtafel
je eigen robot, werktuig of huis.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen samen met hun ouders een hele
voormiddag komen luisteren naar prachtige verhalen rond
ontdekken, uitvinden, wetenschap en techniek.

Workshop LEGO WeDo
Workshop LEGO WeDo
Voor jongens én meiden heeft LEGO een methode waarbij je zelf
een kleine robot bouwt: LEGO WeDo. De kleurrijke bouwwerkjes,
vaak grappige diertjes, voertuigjes enz. nodigen uit om je eerste
stappen in het programmeren te zetten. Ongemerkt, en heel
natuurlijk, leren we via de computer om het bouwwerkje te
besturen. En daarbij ervaren we dat robots en computers helemaal
niet zo ingewikkeld hoeven zijn.
Leeftijd: 8 tot 12 jaar
Duur: 75 minuten
Aanvang: 9.30 uur (tot 10.45 uur) en 11 uur (tot 12.15 uur)
Locatie: Reynaertzaal in de Bib
Gratis
Inschrijven via
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
of 03 778 34 00

Zondag 25 maart
‘Hello Robot’ van Studio Gekko (6+)

Elk kind is gefascineerd door robots, en vaak stopt het niet als je
groot bent. David Francis is een expert in robotica, de wetenschap
en technologie van robots. Hij neemt ons mee in een toekomst
waar robots naast en met ons zullen leven. Zelfrijdende auto’s,
bezorgdrones, gekke machines die kunnen praten, huisrobots die
voelen dat we honger hebben, enz.
Samen met David verzamelen we onze technische kennis en
fabriceren een cybertoekomst. Een robot die met je tennist,
jouw huis bouwt, je gras maait, je neus komt snuiten of je
huiswerk maakt? Of een robot die boeken schrijft en voorleest?
Niks is onmogelijk. Maar schuilt er dan nergens gevaar? Wanneer
is iemand nog een mens en wanneer een machine?
Hello Robot steekt de handen uit de mouwen, maar doet ons ook
even nadenken.
Leeftijd: 6 tot 12 jaar
Duur: 45 minuten
Aanvang: 10.30 uur
Gratis
Inschrijven via
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
of 03 778 34 00

Kweetet!-Boekendag
Startdag Jeugdboekenmaand
zo 11 maart 2018
9.30 tot 12.30 uur
Vertel- en knutselnamiddag
voor kinderen vanaf 4 jaar
woe 14 maart 2018
14 tot 16 uur
Spelletjeszondag (4+)
zo 18 maart 2018
9.30 tot 12.30 uur
met een LEGO WeDo workshop (8+)
om 9.30 en om 11 uur
Vertel- en knutselnamiddag
voor kinderen vanaf 4 jaar
woe 21 maart 2018
14 tot 16 uur
Afsluittheater
‘Hello Robot’ van
Studio Gekko (6+)
inschrijven via de Bib

zo 25 maart 2018
10.30 uur

alle activiteiten zijn gratis
en gaan door in de Bib

de Bib Sint-Niklaas

H. Heymanplein 3
Sint-Niklaas
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
03 778 34 00

V.U.: Annemie Charlier, Grote Markt 1, Sint-Niklaas

inschrijven via de Bib

