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Communicatietoolkit Klooien met kinderboeken in de 
herfstvakantie 
 
Nieuwsbrief – doelgroep: kinderen  
 
 
Artikel 1:  
Kom deze herfst Klooien met kinderboeken in de bieb!  
Eindelijk, herfstvakantie! Is het een regenachtige dag? Kom dan klooien met kinderboeken in de 
bieb! Speciaal voor jou hebben we boeken geselecteerd die je aanzetten tot DOEN. Insecten zoeken, 
knutselen, koken, filmpjes maken of je eigen spel bedenken – niets is te gek. Voor elke opdracht 
ontvang je een stempel en als je stempelkaart vol is, ontvang je jouw klooi-diploma! Wie wist dat 
leren in de herfstvakantie zo leuk kon zijn? Kom je ook klooien in de bieb?  
 
Artikel 2:  
Vier de herfstvakantie in de bibliotheek!  
Het is herfstvakantie. Waar ga je dan heen? Naar de bibliotheek natuurlijk! En niet alleen om een 
leuk boek te lezen, maar ook om de handen uit de mouw te steken en lekker te klooien met 
opdrachten uit een boek. Kortom: we gaan Klooien met kinderboeken!  
 
Artikel 3:  
Leren in de vakantie leuk? Echt wel!  
En waar doe je dat? In de bibliotheek natuurlijk! We hebben boeken verzameld met klooi-
opdrachten die jou aan het werk zetten. Doe de opdrachten, verzamel stempels, leer wat nieuws en 
ontvang je eigen klooi-diploma. Leuk joh, klooien in de herfstvakantie!  
 
Artikel 4:  
Kom van de bank af deze herfst – ga Klooien met kinderboeken!  
Op zoek naar een actief uitje? Kom Klooien met kinderboeken in de bibliotheek! We gaan geen 
boeken lezen, maar we gaan dingen DOEN! Bij elk boek dat wij selecteerden hoort een klooi-
opdracht, waarbij je de handen uit de mouw moet steken. Alle klooi-knutsels worden verzameld en 
tentoongesteld in de bibliotheek. Nog leuker: hoe meer klooi-opdrachten je doet, hoe meer stempels 
je verzamelt. Wie weet, ontvang jij aan het eind wel jouw eigen klooi-diploma!  
 

Nieuwsbrief – doelgroep: ouders  
 
Artikel 1:  
Komen jouw kids deze herfst ook klooien met kinderboeken in de bieb?  
Eindelijk, herfstvakantie! Is het een regenachtige dag? Laat jouw kids dan lekker komen klooien met 
kinderboeken in de bieb! Speciaal voor hen hebben we boeken geselecteerd die aanzetten tot DOEN. 
Insecten zoeken, knutselen, koken, filmpjes maken of je eigen spel bedenken – niets is te gek. Voor 
elke opdracht ontvangen de kids een stempel en als de stempelkaart vol is, ontvangen ze een klooi-
diploma. We laten de kids zien dat leren in de herfstvakantie heel leuk kan zijn!  
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Artikel 2: 
Vier de herfstvakantie in de bibliotheek!  
Het is herfstvakantie. Waar besteed je met je kids dan een dagje uit? In de bibliotheek natuurlijk! En 
niet alleen om een leuk boek te lezen, maar ook om de handen uit de mouw te steken en lekker te 
klooien met opdrachten uit een boek. Kortom: komen jullie ook Klooien met kinderboeken?  
 

Website – doelgroep: kinderen  
 
Artikel 1:  
Kom jij deze herfst ook Klooien met kinderboeken in de bieb?  
Het is vakantie en waar ga je dan heen… naar de bibliotheek natuurlijk! We hebben weer een 
hartstikke leuk programma voor je, waarbij je niet alleen boeken kunt lezen, maar ook met je handen 
aan de slag gaan. We gaan namelijk Klooien met kinderboeken!  
 
Speciaal voor jou hebben we boeken geselecteerd die je aanzetten tot DOEN. Insecten zoeken, 
knutselen, koken, filmpjes maken of je eigen spel bedenken – niets is te gek.  
Voor elke opdracht ontvang je een stempel en als je stempelkaart vol is, ontvang je jouw klooi-
diploma! Bovendien worden alle klooi-knutsels verzameld en tentoongesteld in de bibliotheek.  
Wie wist dat leren in de herfstvakantie zo leuk kon zijn? Kom je ook klooien in de bieb?  
 
Artikel 2:  
Vier de herfstvakantie in de bibliotheek; kom Klooien met kinderboeken!  
Wie wist dat leren in de herfstvakantie zo leuk kon zijn? Wij bij de bibliotheek weten dat allang! 
Daarom hebben wij speciaal voor jou het programma Klooien met kinderboeken bedacht. Hiervoor 
selecteerden we boeken die je niet alleen kunt lezen, maar waar je ook meteen wat mee kunt DOEN!  
Heb jij bijvoorbeeld altijd al een tank willen besturen? Of glibberige insecten willen verzamelen? Of je 
eigen kruidentuintje aanleggen? Dat kan! Kom dus lekker klooien in de bieb.  
Voor elke klooi-opdracht die je doet krijg je een stempel. Als je stempelkaart, ontvang je zelfs een 
klooi-diploma! Dus kom jij ook lekker leren in de bieb deze herfst?  
 

Website – doelgroep: ouders  
 
Artikel 1:  
Komen jouw kids deze herfst ook Klooien met kinderboeken in de bieb?  
Het is vakantie en waar ga je dan met je kids heen… naar de bibliotheek natuurlijk! We hebben 
weer een hartstikke leuk programma opgesteld, waarbij kinderen niet alleen boeken kunnen lezen, 
maar waar ze meteen met hun handen aan de slag gaan. Ze gaan namelijk Klooien met 
kinderboeken!  
 
Speciaal voor kids vanaf xx hebben we boeken geselecteerd die aanzetten tot DOEN. Insecten 
zoeken, knutselen, koken, filmpjes maken of je eigen spel bedenken – niets is te gek.  
Voor elke opdracht ontvangen ze een stempel en als de stempelkaart vol is, ontvangen ze hun eigen 
klooi-diploma. Bovendien worden alle klooi-knutsels verzameld en tentoongesteld in de bibliotheek.  
We laten zien dat leren in de herfstvakantie hartstikke leuk is. Komen jullie ook klooien in de bieb?  
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Social media – doelgroep: kinderen  
Hashtag:  
#Klooienmetkinderboeken  
 
Twitter en Instagram:  

• Lekker klooien met kinderboeken in de herfstvakantie! Speciaal voor jou selecteerden we 
boeken waarbij je de handen uit de mouwen moet steken. Kom je ook klooien in de bieb?  

 

• Nog geen plannen voor de herfstvakantie? Kom in de #bibliotheek Klooien met 
kinderboeken! Ontdek wat boeken je nog méér brengen naast een leuk verhaal. Steek de 
handen uit de mouw, kom klooien!  

 

• Kom niet alleen lezen in de #bibliotheek, maar ook DOEN! Met onze speciaal geselecteerde 
boeken die jou aan het werk zetten. Knutselen, koken, ontwerpen – kortom, lekker klooien!  

 

• Maak je eigen spel, ga tuinieren, knutsel je suf of maak een filmpje – het kan allemaal in de 
#bibliotheek deze herfstvakantie! Kom Klooien met kinderboeken.  

 
Facebook:  
Het is herfstvakantie. Waar ga je dan heen? Naar de #bieb natuurlijk! En niet alleen om een leuk 
boek te lezen, maar ook om de handen uit de mouw te steken en lekker te klooien met opdrachten 
uit een boek. Kortom: we gaan Klooien met kinderboeken!  
 
Regenachtige dag? Hup, lekker naar de #bieb om te Klooien met kinderboeken! Doe de opdrachten, 
verzamel stempels, leer wat nieuws en ontvang je eigen klooi-diploma. Leuk joh, klooien in de 
herfstvakantie!  
 
Het leukste vakantieprogramma vind je bij de bibliotheek: Klooien met kinderboeken! Kies een boek, 
doe de opdracht, maak wat leuks en leer wat nieuws! Alle klooi-opdrachten worden tentoongesteld 
in de #bieb. Kom dus lekker Klooien met kinderboeken in de herfstvakantie!  
 

Social media – doelgroep: ouders  
Hashtag:  
#Klooienmetkinderboeken  
 
Twitter en Instagram:  

• Lekker klooien met kinderboeken in de herfstvakantie! Speciaal voor kids selecteerden we 
boeken waarbij ze de handen uit de mouwen moeten steken. Komen jullie ook klooien in de 
bieb?  

• Nog geen plannen voor de herfstvakantie? Kom samen met je kids in de #bibliotheek Klooien 
met kinderboeken! Ontdek wat boeken nog méér brengen naast een leuk verhaal. Steek de 
handen uit de mouw, kom klooien! Leuk voor kids vanaf xx  

 

• Kids kunnen niet alleen lezen in de #bibliotheek, maar ook DOEN! Met onze speciaal 
geselecteerde boeken die hen meteen aan het werk zetten. Knutselen, koken, ontwerpen – 
kortom, lekker klooien!  
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Facebook:  
Het is herfstvakantie. Waar neem je kids dan mee naartoe? Naar de #bieb natuurlijk! Niet alleen om 
een leuk boek te lezen, maar om de handen uit de mouw te steken en lekker te klooien met 
opdrachten uit een boek. Kortom: we gaan Klooien met kinderboeken!  
Herfstvakantie, YES! Kom van de bank af, en kom lekker Klooien met kinderboeken. Kids kiezen een 
boek met een klooiopdracht en gaan ‘klooien’. Voor elke klooi-opdracht ontvangen ze een stempel, 
en als de stempelkaart vol is, ontvangen ze hun eigen klooi-diploma! Wie wist dat leren in de 
vakantie zo leuk kon zijn?  
Wie had gedacht dat leren in de herfstvakantie zo leuk kon zijn? In de bibliotheek kunnen kids deze 

herfst terecht om hun energie te steken in het klooien met kinderboeken. Een leuk programma 

waarbij wij boeken selecteerden die kids uitdagen om te DOEN in plaats van alleen te lezen. 


