Zomer

EE N ZO ME R VO L
JE UG DA CT VI TE IT EN !

bij Bibliotheek IJmond Noord

Zomerleesbingo

GRATIS!

Blijf lekker lezen deze zomervakantie en scoor een leuke verassing!
Klik hier om de Zomerleesbingo-kaart te openen.

Op vakantie in de bieb!

GRATIS!

Er is deze zomer (vanaf 25 juli) van alles te doen op maandag- en woensdagmiddagen van
14:00 – 15:00 uur op de jeugdafdeling in de bibliotheek in Beverwijk. Via Facebook en
Instagram wordt het programma voor de week erna bekend gemaakt.
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar

TalentenLab Doe-het-zelf

GRATIS!

Tijdens de zomervakantie mag je elke woensdagmiddag tussen
13:15 en 16:45 uur zelf aan de slag met spelmaterialen zoals Kapla
en MagnaTiles die klaarliggen in de bibliotheek in Heemskerk.
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar

Voorlezen op Landgoed Rorik

GRATIS!

Kinderen van 2 tot 7 jaar en hun (groot)ouders zijn iedere woensdag
tijdens de zomervakantie (20 en 27 juli, 3, 10, 17 en 24 augustus)
van 19:00 tot 19:30 uur van harte welkom bij het voorlezen op
Landgoed Rorik. Landgoed Rorik is in Beverwijk, om precies te zijn
hier.

Kinderboekenbios

GRATIS!

Kom vrijdag 5 augustus om 15:00 uur gezellig kijken naar een verfilmd
boek op de 100-talenten jeugdafdeling in vestiging Beverwijk.
Vanaf 6 jaar

Zomerspektakel

kOSTEN: € 4,00

De eerste week van de zomervakantie staat in het teken van creativiteit, dans, koken, theater, sport en
spel, 19 t/m 21 juli rond het Kennemer Theater en op vrijdag 22 juli in het Sportfondsenbad.
Zomerspektakel is een samenwerking tussen Stichting Welzijn Beverwijk, Centrum voor de Kunsten Beverwijk,
Bibliotheek IJmond Noord, Sportfondsenbad Beverwijk en het Kennemer Theater.
Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar

Fun in the Sun

GRATIS!

Van 1 t/m 5 augustus vindt tussen 10:00 en 13:00 uur “Fun in the sun”
plaats, een week bomvol gratis activiteiten voor kinderen tot 16 jaar.
Meld je aan via Noord-Holland Actief: www.noordhollandactief.nl.
Fun in the sun is een samenwerking tussen MET Heemskerk, Bibliotheek
IJmond Noord en Cultuurhuis Heemskerk.

Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekijmondnoord.nl

