Handleiding bij het lees& doe programma

KLOOIEN MET KINDERBOEKEN | LEKKER BEZIG MET DE BIEB
Doel ? Mensen (0-100) blij maken met alle leuke en nuttige dingen die je met boeken kunt doen.
Lekker lezen komt daarbij vanzelf. Informatieve boeken worden geactiveerd.
INHOUDSOPGAVE
ZO KAN JE HET GEBRUIKEN 2 | INHOUD 2 | POSTERS 3 | STEMPELKAART 4 |
STEMPELSTICKERVEL 4 | VOORBEREIDEN 5 | UITVOEREN 6 | VOORBEELDACTIE VOOR JE
TEAM 7 | JE BENT EEN KLOOIKAMPIOEN 7 | KLOOICOLLECTIE 8
Klooien met kinderboeken | Lekker bezig met de bieb is een cadeautje van SPOENK*
biebdynamiek 0-100. Gemaakt door bibliotheken Heiloo, Bollenstreek en Ijmond-Noord en ProBiblio.
Met dank aan Astrid Poot voor het verzinnen van www.Lekkersamenklooien.nl (om kinderen weer
dingen te laten DOEN), Zefmans voor drukwerk ontwerp, en Gertie Jaquet voor het maken van de 10
stempels die verwijzen naar activiteiten met boeken;

koken-programmeren-technieken-stunten-tekenen/schrijvenknutselen-experimenteren-lachen-onderzoeken-mooimaken
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ZO KAN JE HET GEBRUIKEN!
● Als vakantie lees- en doe programma op de biebvloer
● Voor naschoolse opvang en clubs die kinderen in de vakanties bezoeken, verjaardagsfeestjes in de
bieb
● In combinatie met je programmering.
● Uitmondend in een Klooien met kinderboeken expositie. Waarin alle maaksels en bedenksels
interactief (je mag ermee spelen) worden gepresenteerd als een Klooien met kinderboeken feestje!
● Geen tijd voor het hele programma? Kopieer dubbelzijdig alleen de achterkant van de posters op om
mensen te activeren met boeken en de bieb.
● Ter inspiratie voor bibliothecarissen, leerkrachten en andere professionele intermediairs, ouders,
vrijwilligers, kinderen.

INHOUD | ALLES DOWNLOADBAAR VANAF PROBIBLIO WEBSITE
● Drukwerk bestanden in PDF en Indesign. Zelf printable en aanpasbaar met je logo;
● Poster (A3/A2), Flyer (A5), Flyerposter (A3), Stempelboekje (A5), Stickerstempelvel (A4), Kaart
Klooikampioen (A6).
● Communicatie Toolkit met banners, headers en teksten voor website, social media, persberichten,
nieuwsbrieven.
● Klooicollectie: voorbeeldlijst met titels, verzameld door afdeling Collecties van ProBiblio
1 ALGEMENE POSTER
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4 THEMA POSTERS

Poster / flyer voor- en achterkant. A3 of A2. Indesign, voeg je eigen logo toe. Print dubbelzijdig in
kleur, hang royaal op in en vooral buiten de bibliotheek, op scholen, in buurthuizen, bij de supermarkt,
sportkantines, scouting. Doe je het programma niet? Gebruik dan alleen de achterkant!
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STEMPELKAART
Kleur kopieer 2x dubbelzijdig op A4. Liefst op 180 grams papier. Knip doormidden en vouw dubbel.

STEMPELSTICKER VEL
Kopieer op A4 stickervellen en knip stickers uit. http://www.stickers-and-more.nl/adhesivevinyl/printbaar-adhesive-vinyl-en-laminaten/print-stickerpapier-a4.html

4

VOORBEREIDEN
● Collectie boeken verzamelen die uitnodigen en prikkelen om iets mee te gaan doen. Zie
voorinspiratie de keuzelijst van ProBiblio.
● Eigen team instrueren en stimuleren met een klooi-sessie. Bv. in een werksessie: Plak post-its met
voorbeeld opdrachten op de boeken. Kinderen mogen die ook zelf verzinnen.
● Combineren met programmering : lezingen, workshops, films.
● Persberichten, nieuwsbrieven, mailings naar scholen en andere instellingen: sportkantines,
scouting, winkels.
● Posters aanpassen met eigen logo, kleuren printen op A2/ A3 / A4 en verspreiden.
● Stempelkaarten en stickervellen printen en verspreiden over vestigingen.
● Bibliotheekbezoekers en groepen kinderen attent maken op de mogelijkheden rond Klooien met
kinderboeken. Laat kinderen en vrijwilligers hiervoor ambassadeurs zijn.
● Tentoonstellingsruimte vrij maken voor het exposeren van resultaten.
● Tafel / ruimte in de bibliotheek die uitnodigt om dingen te gaan doen of maken.
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UITVOEREN
● Kind wil meedoen: ontvangt een Stempelkaart
● Zoekt een boek uit, verzint zelf of kiest een klooi opdracht en gaat daar in de bieb / thuis / ergens
anders mee aan de slag.
● Kind komt het boek inleveren en vertelt / laat zien wat het gedaan / gemaakt / ontdekt heeft.
● Vult de titel van betreffend boek in op stempelkaart en ontvangt een sticker die past bij het soort
activiteit.
● Zoekt een nieuw boek uit en verdient weer een stempel, etc.
● Op een vastgestelde datum worden alle werkstukken in de expositie gepresenteerd!
● Bij een volle stempelkaart zijn kinderen klooikampioen.
● Alle deelnemers ontvangen een prijsje.
● Van activiteiten en resultaten worden foto’s gemaakt en bij toestemming van kinderen en ouders
gebruikt voor uitingen van de bibliotheek. Instagram, Twitter, FB.

Drie Klooien met kinderboeken voorbeelden van Stijn!
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VOORBEELD ACTIE voor het ENTHOUSIASMEREN VAN JE BIEBTEAM
KLOOIEN MET KINDERBOEKEN * en alles is RELAXED!
‘Lummelen, pielen, chillen, klooien. Zet de tijd even stil en pak een boek.
Kuier vandaag eens de trap op naar de 2e etage. Daar strekt bij de frituurstoelen de eindeloze zomer
zich uit in de vorm van boeken die je even alles laten vergeten. Kies er eentje uit en neem hem de
hele week mee naar huis. Blader er gretig of lusteloos in. Tot je iets tegenkomt dat je bij de lurven
grijpt…
Dit wil je ook! Een stropdas leren strikken, een lichtgevende drilpudding maken, je geliefdes haar
vlechten, het begin van je eigen boek schrijven …
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan’, zei wijsgeer Pippi al.
Je verzint je eigen ding en klooit erop los, alleen, met je kinderen, favoriete buurman, de poes.
Neem je boek en klooiwerk mee terug en draag je steentje bij aan de KLOOIEN MET
KINDERBOEKEN expositie van ons team.’
KLOOIEN MET KINDERBOEKEN CERTIFICAAT
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Zie apart excell sheet met COLLECTIE Klooien met kinderboeken, samengesteld door
ProBiblio. Ter inspiratie voor het samenstellen van een activerende collectie
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