DE LEUKSTE
ACTIVITEITEN
in jouw Bibliotheek!

Nieuw! Ranja met…

Dit schooljaar hebben we een nieuwe activiteit
voor jou in petto! Bij Ranja met… schuift er
elke twee maanden een leuke gast bij ons aan
met een cool beroep of bijzondere hobby. Dat is
natuurlijk gezellig, maar vooral ook interessant.
Je mag namelijk álles vragen!

Dus ben je nieuwsgierig?
Drink dan ook Ranja met...
8+

Vrijdag 14 september van 16:00 tot 17:00 uur
Ranja met… Magie

6+

Vrijdag 2 november van 14:45 tot 15:45
óf van 16:00 tot 17:00 uur
Ranja met... Reptielen

Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl
Jaja, je leest het goed. Tijdens deze eerste editie van
Ranja met… hebben wij een heuse goochelaar
uitgenodigd. Hij laat ons kennis maken met de
geheimen van de tovenarij. Benieuwd of er een konijn
uit de hoge hoed getoverd wordt, of stiekem een kijkje
in zijn trukendoos? Dan moet je erbij zijn!

Meld je aan en maak de keuze voor een tijdstip via:
info@bibliotheekvenlo.nl
Dat reptielen niet eng zijn, maar juist super gaaf, gaan
we vandaag ontdekken! Onze gast neemt ons mee in zijn
bijzondere passie en laat zien wat erbij komt kijken om goed
voor de dieren te kunnen zorgen. Natuurlijk mag je ook zelf van héél dichtbij
meekijken en als je durft misschien wel aanraken...

Nieuw! Kidz Science

Dit schooljaar hebben we een nieuwe activiteit voor jou in petto!
Kidz Science heeft alles te maken met de wonderlijke wereld van
de wetenschap, waar steeds weer nieuwe dingen te ontdekken
zijn. Eigenlijk raken we nooit uitgeleerd. Bij Kidz Science maken
we hier op een leuke manier kennis mee. We gaan natuurlijk
vooral veel DOEN, dus laat die handjes maar wapperen!

4+

Zaterdag 6 oktober van 14:00 tot 16:00 uur
Slijm maken met Mad Science

8+

Dinsdag 16 en donderdag 18 oktober van 14:00 tot 16:00 uur
Bibberrobotjes maken

8+

Woensdag 19 december van 15:00 tot 16:30 uur
Ons zonnestelsel

GRATIS. Aanmelden niet nodig.
Welkom in de wereld van polymeren! Een moeilijk woord,
maar wist je dat je hier ook slijm mee kunt maken? Met
lange kettingen van moleculen maken we een ‘lekker vies’
goedje, dat natuurlijk ook mee naar huis mag!

€ 3,- p.p. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl
Bibberrobotjes zijn zelfgemaakte scharrelaars, gemaakt
van tie-raps en andere materialen, aangestuurd door een
motortje. Eigenlijk is het een kruising tussen een beestje
en een robotje. We maken ons eigen bibberrobotje zo gek,
opvallend, grappig of kleurrijk als we zelf willen.

€ 3,- p.p. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl
We gaan een rondreis maken door ons zonnestelsel
waarbij alle planeten voorbij zullen komen. Waar begint
het, waar eindigt het en welke planeten zijn er in december
te zien? Na deze rondreis is het tijd om zelf aan de slag te
gaan! We werken met bollen, verf, graniet- en lavasteentjes en
nog veel meer mooie materialen om het Zonnestelsel na te maken.
Trek wél even je oude kleren aan!

Stadsbibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo

Kijk voor de meest
actuele informatie op
www.bibliotheekvenlo.nl
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud.
Tenzij anders vermeld vinden alle activiteiten
plaats in de Stadsbibliotheek.
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