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We gaan
de Biebcode
kraken!

Aanwijzingen
verzamelen

hoofdprijs.
is
Hoe dit in z’n werk gaat
nog even een verrassing.
Je komt er
vanzelf wel
achter
als je de
Biebcode
weet te
kraken.
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De Ti’js
Thijsweg 3

KUN JE NIET BIJ DE
VOORSTELLING ZIJN?
Check de oranje voorwerpen
dan na 20 juli op een
moment dat jou uitkomt.
Zoeken maar op
verdieping 2!

Goochelshow
Igor Krulsnor

hint
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op:
............. .............

Check deze zomervakantie
regelmatig onze socials:
We posten daar
Facebook, Insta of TikTok.
een filmpje. Kijk
2x in de zomervakantie
eerste filmpje hint
en luister goed. In dit
nummer 2!
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............. .............
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............. .............

hebben allemaal
Deze oranje voorwerpen
Weet jij wat we
met één ding te maken.
hieronder in. Je
bedoelen? Vul dat woord
1 te pakken!
hebt nu hint nummer

Heb je de oplossing gevonden?
op.
Schrijf hem hieronder
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@Geefeenboekcadeau

@Geefeenboekcadeau

_
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@geefeenprentenboekcadeau

Leuke foto’s ons op onze socia
met
Deel ze
rakers
#biebcodek
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_
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Kleine Krokodil krijgt elke ochtend lekkere bananen. Volgens
zijn mama wordt hij daar groot en sterk van. Op een dag wil
hij per se een kindje eten. Wat voor lekkers zijn ouders ook
bedenken, hij weigert te eten. Dan ziet Kleine Krokodil bij de
rivier een kindje...
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Zomer
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Zoek
je mee naar
kleine krokodil?

1, 2, 3, 4… Hoeveel krokodilletjes zouden
er tussen de prentenboeken verstopt
Zaterdag 16 juli t/m
Zaterdag 27 augustus zitten? Kunnen jullie ze allemaal vinden?
Kom naar de bieb. Haal het kleine krokodil
invulblad bij de servicebalie en tellen maar! Lever
het ingevulde blad weer even bij ons in en
misschien wint jouw kindje straks een
van die leuke kleine krokodil
prijzen..

Vanaf 13 mei is dit
prentenboek bij de boekhandel
te koop voor €2,50
(actie ‘Geef een
prentenboek
cadeau’)
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Ga mee op rei
s!

Deze zomer is
de Bibliotheek
jouw reisleider.
Met Vakantieleze
n beleef je same
n avonturen en
ontdek je verha
len. Maak een
levend bordspel
op
de Sprookjesei
landen, ren je
rot in Sportmanië
of
lees het verha
al Monsterkra
nt van Paul van
Loon.
In welk land start
jouw reis? Verza
mel alle schatt
en
en maak kans
op een tablet
. Meld je nu aan!

Wil jij dit boek
ook lezen?

Reserveer
en lees het
via onze
bibliotheek
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JULI
OP WOENSDAG 20
VAN
GEEFT IGOR KRULSNOR
OM 11 UUR EN
KINDERZWERFBOEK
VOORSTELLING IN
15 UUR EEN LEUKE
JE OOK?
DE BIBLIOTHEEK. KOM
verschillende
In de voorstelling komen
Schrijf ze hieronder.
voorbij.
dingen
oranje

@geefeenprentenboekcadeau
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Steege’s

@Geefnboekcadeau
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Heb je de code gekraakt?
Dan win je een prijsje
en maak je kans op de

@Geefnboekcadeau

Het is niet heel erg als
je een aanwijzing mist.
je
Bijvoorbeeld omdat
een puzzel niet hebt
opgelost. Of niet alle
KinderzwerfboekStations in de gemeente
Kampen hebt bezocht.
We hebben er een aantal
in
aanwijzingen dubbel
gestopt, zodat je minder
te
kans hebt er een mis
lopen.
Er is wel een extra
die
belangrijke aanwijzing
die zit
je niet mag missen:
je er
Kom
9.
hint
in
verstopt
naar
echt niet uit? Ga dan
de balie in de bieb. Daar
helpen we je een handje.

Uiterwijksteeg
De Ontdekking
Uiterwijksteeg (pleintje)
Ooievaarstraat 14
Boekenstation Huize Dijkstra
Dirk van Dijkschool
Sterrekroos 33
Zilverschoon 81
@Minibieb_Kampen
Apotheek de Wetering
Kievitstraat 22
Silene 2a
boekenkast
Consultatiebureau Kampen Winde
Winde 52
Burgemeester
Railhopper
Berghuisplein 1
Railhopper 13
Apotheek Brun Aqua
Oostzeestraat 40

Minibieb de schatkist
Lijnbaanleest
Grafhorsterweg 121
Lijnbaanstraat 48
SmdB het Visnet
Kulturhus IJsselmuiden
Grafhorsterweg 34d
Laanzicht 7
Dierenweide het Zoddepark
‘s Heerenbroek
Touwslagerslaantje 1
Prinses Julianaschool
Zwolseweg 103

www.geefeenprentenboekcadeau.nl

Kampen.
in
Schrijf de aanwijzingen
op
dit Zomer-Doe-Boek:
je een
elk streepje schrijf
zelf
letter of cijfer. Je mag
je
weten in welke volgorde
de aanwijzingen verzamelt.

winnen!

Aanwijzing
gemist?

HEMA
Oudestraat 33
Cherish boekenfeest
Leemanstraat 29

www.geefeenprentenboekcadeau.nl

Verzamel zoveel mogelijk
aanwijzingen. Je vindt
ze in de puzzels in dit
de
Zomer-Doe-Boek, in
bij
Bibliotheek (bijvoorbeeld
de komische goochelshow
de
van Igor Krulsnor in
, op
eerste vakantieweek)
onze socials (Facebook.
Insta en TikTok) en bij
de KinderzwerfboekStations in en rond

Keizerkwartier Kampen
Keizerstraat 21

Wijkcentrum Reyersdam
Reijersdijk 2
De Groene Brunneper
De groene Brunneper
Apotheek Ebbingepoort
Eerste Ebbingestraat 19

grafhorst

Kleurplaat

VRIENDEN
MET WIE GA JIJ
SPREEK AF MET JE
IEDEREEN MAG MEEDOEN!UIT DE BUURT OF MAAK ER EEN
KLASGENOTEN, KINDEREN
FAMILIE.
UITJE VAN MET JE

kampen
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kraken
de Biebcode
Samen DE
TE KRAKEN?
BIEBCODE PROBEREN
OF

ijsselmuiden
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alle
Ontdek al puzzelend
gratis
aanwijzingen, neem
mee,
Kinderzwer fboeken
te
probeer de Biebcode
kraken en maak kans
op leuke prijzen!

GEN
ALLE KINDERZWE
OOK DAAR ZIJN AANWIJZIN
KAMPEN OP EEN RIJ! STATIONS IN DE SCHOLEN ZIJN
DE
TIJDENS
VERSTOPT. LET OP:
STATIONS ZIJN ALLEEN
OOK NU
DICHT EN SOMMIGE
TE BEZOEKEN. MAAR ERG. ER ZIJN
OPENINGSTIJDEN
HINT MIST, IS DAT NIETKRAKEN.
GELDT: ALS JE EEN
DE CODE TE KUNNEN
ER VOLDOENDE OM

k

t/m
Zaterdag 16 juli
Zaterdag 27 augustus
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ag 27 august
Heb jij een
us
speurneus
en houd je
van spelletjes

Speel dan in
de bieb aan
de Oudestra
de balie, ga
at mee met Fun
op zoek naar
met Vakantie
de 6 Vakantie
lezen. Haal de
woord op. Schrijf
lezen-posters
invulkaart bij
deze woorden
en los de puzzels
op de invulkaa
de balie. Wie
op! Elk spel
Nederland en zelfs
weet win jij
rt, vul even
levert je een
het Bereslim
in wie je bent
We ontvingen oplossingen uit heel
-spel…
en lever de kaart Deze puzzel was een groot suc ces!
maken!
hem op! Superleuk om samen te
in bij
Heb jij hem nog niet gemaakt? Zet

?

PUZZEL

Ken jij alle 100 BOEKFIGUREN?

daarbuiten.

Even inloggen
met je
(gratis) Bibliothee
kacount

0-6 jaar
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E-books op onderwerp
Luisterboeken
op onderwerp
Boeken op onderwerp
Voorleesfilmpjes

6-12 jaar

•

•

•

•
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12-18 jaar

E-books op onderwerp
• E-books op
Luisterboeken
onderwerp
op onderwerp
• Luisterboe
Boeken op onderwerp
ken op onderwerp
• Boeken op
Lezen met dyslexie
onderwerp
• Lezen met
Boeken op AVI-niveau
dyslexie
• Lezen voor
de lijst
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EEK.NL

HOE WERKT HET?op de puzzel.

Vul de titel van het boek in
boven naar beneden een zin.
De gekleurde vakjes vormen van
Op de volgende pagina’s kun je de
oplossingen opschrijven.

32

33

O.a. verkrijgbaar bij: De Bibliotheek in Kampen en IJsselmuiden
KinderzwerfboekStations | Gemeente Kampen | Readshop Bos | Speeltuin De Speelpoort
Zwembad Optisport | Speel-o-theek Het Hobbelpaard

