Hoeveel verschillende insecten kan jij ontdekken
op je Buitenbiebse wandeltocht?

Rupsje Nooitgenoeg
Eric Carle

DOE net als in het prentenboek We
Gaan op berenjacht
(we gaan een hele grote vangen)
We kunnen er niet bovenover …
We kunnen er niet onderdoor
O nee, we moeten er
DWARS DOORHEEN!
We gaan op berenjacht
Helen Oxenbury,
Michael Roses

ZOEK de meest geheimzinnige tuin!
‘Mary staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel.
"Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,' fluisterde ze. "Misschien is hij wel van de tuin!' Ze mocht overal komen, hadden ze
gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary
hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En:
verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van
geheimen… Kan zij de geheimen ontrafelen?

‘De geheime tuin
Frances Hodgson Burnett

Vanuit elke bieb beleef je avonturen met boeken.
Trek eropuit en ontdek een andere wereld!
Beleef in een uur
Een buitenbiebs avontuur
Want met een boek in je hand
Kom je door het ganse land
Kijk goed om je heen, je bent niet alleen
Met de GVR, de boomhut en Pluk
Heb je eigenlijk alleen maar lol en geluk
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Ontdek zoveel mogelijk
rode auto’s van verschillende
merken.

Pluk van de Petteflet
Annie M.G. Schmidt
en Fiep Westendorp

VERZIN je eigen zevensprong.
Welke wegen, paden, lanen komen in jouw stad of
dorp bij elkaar?
Welke personages ontmoeten elkaar?
Wat gebeurt er?

De zevensprong
Tonke Dragt

KIJK naar de lucht en vang zoveel mogelijk verschillende wolken.
ZOEK een kerktoren in de buurt. Teken de torenspits na.
Verzin zelf iets dat jij op de top zou willen zetten.

KIES de beste boom uit voor het maken van een waanzinnige boomhut.
Verzin de leukste attractie die jij voor
jouw boom wil maken.

De waanzinnige boomhut
Andy Griffiths en Terry Denton
Jij bent de liefste | Hans en Monique Hagen, Marit Tornqvist

De eerste lantarenpaal die je tegenkomt is de GVR!

De GVR
Roald Dahl
en Quentin Blake

Maak een babbelementje met hem, waarbij je deze
buitengebruikelijke woorden gebruikt:
1. Liegebrok (iemand die vaak liegt)
2. Lieveheersbeest
3. Liplikker (exotisch snoepje uit het land van de
middernachtzon. Het is zó lekker dat je je lippen
erbij aflikt)
4. Lobbessig (warm en goedaardig)
5. Mensenbaksels (mensen)
6. Fantastelijk/fantanuleus/luxeflux/toffisch
(iets is écht heel goed)
7. Verrukkelekukkelijk
(iets wat goed smaakt of ruikt)
8. Afstuitend (onaardig, kwaadaardig)
9. Grijselijk (heel angstaanjagend)

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is…geel!
KIJK om je heen en ontdek in 1 minuut
zoveel mogelijk dingen die geel zijn.

Waar is de kaas?
Geronimo Stilton

