
Vanuit elke bieb beleef je avonturen met boeken. Naar buiten dit keer! Trek erop uit en ontdek 
de wereld om de bieb. Dit is het Buiten Biebs Boekje. In dit boekje staan tien hele to� e boeken 
waarbij opdrachten staan om de wereld te ontdekken. 

� Natuurlijk kun je het boekje laten drukken in 
grotere oplages. Tevens kan hij online worden 
verspreid als printable voor de ouders of verzorgers 
die zelf op pad willen zonder naar de bieb te komen. 

� Als onderdeel van de programmering. Neem 
het op in de agenda of programmaboekje. Wijs 
een begeleider aan die met maximaal tien kids 
een uur op pad gaat! Reserveren via de website.

� Als toevoeging op een bestaand programma 
onderdeel zoals bijvoorbeeld een voorleesclub, 
eerst voorlezen en daarna erop uit!

� In samenwerking met een externe partij, denk 
aan theatervoorstelling waarbij 1 van de boeken 
centraal staat.

� Je kan het boekje als give-away meegeven bij 
gereserveerde boeken.

� Zet het boekje in als activiteit op de Nationale 
Buitenspeeldag.

� Pas het boekje aan tijdens de Nationale feest-
dagen en kies boeken die op dat moment populair 
zijn. Maak opdrachten die bij de boeken passen 
en je hebt hele leuke activiteiten tijdens Pasen, 
Kerst, Dierendag etc….

� Kijk de � lm Pluk van de Pette� et en ga daarna 
op avontuur met het boeken!

� Betrek de leesconsulenten bij de inzet van het 
Buiten Biebs boekje door ze op de scholen te ver-
spreiden.

� Nodig een auteur uit van één van de boeken, 
plan een lezing en ga daarna MET de auteur op 
pad met het boekje waarbij zijn of haar boeken 
natuurlijk centraal staan!

Kortom; Het Buiten Biebs Boekje is maakbaar en 
� exibel, overal inzetbaar en altijd in te 
programmeren!
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Hoe kan dit Buiten Biebs avontuur ingezet worden? 


