Activiteiten bibliotheek Gouda Kinderboekenweek 2021
Worden wat je wil. Dat is het thema van de Kinderboekenweek 2021, die duurt van 6 oktober tot
en met 17 oktober. De bibliotheek Gouda organiseert activiteiten voor kinderen én hun ouders. Een
deel daarvan gebeurt in samenwerking met de Brede School en Cultuurhuis Garenspinnerij.
Daarnaast zijn er activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.
Avond voor ouders met kinderboekenambassadeur Manon Sikkel
Op 7 oktober brengt kinderboekenschrijfster Manon Sikkel een bezoek aan de bibliotheek in de
Chocoladefabriek. Allereerst vertelt ze enthousiast over haar boeken aan veel groepen 4. In de avond
verzorgt ze een presentatie over lezen en kinderboeken juist voor ouders en andere
geïnteresseerden. Haar boodschap als kinderboekenambassadeur is: “Lezen brengt ons samen, dat
betekent ook dat iedereen welkom is en iedereen het gevoel heeft dat hij of zij ertoe doet. Dat
betekent ook dat we nog meer oog moeten krijgen voor stereotypen. Dat er ruimte komt voor
jongens die hun teennagels rood willen lakken en meisjes die twee vaders hebben of drie moeders.
Boeken waarin een boer niet altijd dik en blond is en op een tractor rijdt. En waarin een bakker ook
een keer een dunne vrouw mag zijn. Verhalen die zowel spiegels als ramen bieden.” Een kaartje kost
€ 5,00 voor bibliotheekleden en € 6,50 voor niet‐leden.
Activiteiten in de kinderbibliotheken
Er zijn vijf kinderbibliotheken verspreid over de stad. Hier kunnen kinderen een speurtocht doen en
ontdekken wat hun talenten zijn. Ze doen een talententester en vinden zo uit of ze een geldwolf zijn,
of een avonturier, of misschien wel iets heel anders. Natuurlijk krijgen kinderen ook toepasselijke
leestips en kunnen ze meteen boeken lenen. Nog geen lid? Een lidmaatschap van de bibliotheek is
gratis voor iedereen tot 18 jaar.
Afsluiting Kinderboekenweek in de Chocoladefabriek: ‘Back to the future’
Op 17 oktober 2021 wordt de Kinderboekenweek afgesloten in de Chocoladefabriek. Dat is niet
alleen het onderkomen van de bibliotheek Gouda, maar ook van Streekarchief Midden‐Holland, de
Drukkerswerkplaats en VRSpace. Samen zorgen ze voor een mooi programma, bestaande uit
verschillende workshops voor kinderen vanaf negen jaar en hun (groot)ouders over beroepen van
vroeger tot in de toekomst. Een kaartje kost € 5,00.
Meer informatie
Meer informatie en kaartverkoop: bibliotheekgouda.nl/kinderboekenweek.

