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Ik ben Maura, 11 jaar en mag als kinderdirecteur 
van de bieb in IJmond Noord dit voorwoord 
schrijven. Als kinderdirecteur bedenk ik 
 activiteiten voor in de bieb, neem ik beslissingen 
en schrijf ik stukjes voor de website. Het leukste 
wat ik tot nu toe mocht doen, was de Kinder-
boekenweek openen. De hele bieb stond toen 
vol met mensen die naar mij keken.  
Wat ik als kinderdirecteur wil bereiken? Dat er 
boeken in allerlei verschillende talen in de bieb 
komen, zoals in het Igbo. Die taal uit Nigeria 
spreek ik zelf ook. En ik wil ook dansactiviteiten 
gaan organiseren, want ik hou enorm van 
 dansen. Maar verder vind ik de bieb goed   
zoals-ie is. Ik kom er zelf voor de filmavonden  
en tentoonstellingen met kunst! Maar het 
allervaakst om boeken te lenen. Ik hou van 
grappige en spannende boeken. Lezen is  
niet alleen leuk, maar ook supergoed voor je.  
Als ik met een karakter uit een boek zou  
mogen ruilen, zou dat het meisje uit  
De trein naar onmogelijke bestemmingen  
zijn. Dan zou ik reizen naar een plek met heel 
veel ijsjes, haha! En met welk kinderboeken-
figuur zou jij wel een dagje willen ruilen?  
Ik wens je veel leesplezier met deze biebkrant! 

 Hoi, 
wat leuk
 dat je 
de biebkrant 
  leest! 

Liefs, Maura, 
kinderdirecteur van de bieb

Deze kinderen vertellen in een  
korte podcast over hun lievelingsboek! 
Nieuwsgierig? Scan de QR-codes  
en luister ze allemaal!

Het lievelingsboek van… 

Alexander (9)

heeft dyslexie,  
maar leest heel 
graag. Hij leest een 
stukje voor uit zijn 
favoriete boek!

George (8)
heeft geen boeken- 

tip, maar een leestip:  
het Wild van Freek 

magazine met allerlei 
toffe weetjes. Weet jij 
bijvoorbeeld waarom 

mestkevers zo van 
drollen houden?

Huub (8) 

speelt graag Minecraft 

en leest over de jongen 

Minus die allemaal 

huizen moet bouwen om 

noobs tegen te houden. 

Hoe loopt dat af?
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       Deze boekentips komen 
              uit de podcast  

de BibliotheekCast. 
Luister de complete  
   afleveringen via de QR-codes.

Fay (10)
wordt verdrietig als ze 

over een verdrietig meisje 
leest. Heb jij dat ook?  

Ze leest een stukje voor 
uit haar favoriete boek. 

Chady (11)

leest over een  meester die koningin wil 

worden, voor de klas huilt en een plant  

opeet. Wil jij deze meester ook ontmoeten?

Boris (9)
vindt het ook leuk om samen te lezen, maar met wie doet 
hij dat het liefst?

2



       Deze boekentips komen 
              uit de podcast  

de BibliotheekCast. 

  10x
daarom is de bieb zo  

supermega -
  gigaleuk
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Je mag er zo lang 
blijven als je wil.  

Ja, echt de hele dag! 
In sommige biebs 

hebben ze zelfs 
pyjamaparty’s! 
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Dit is de meest 
relaxte plek om 

huiswerk te  
maken, samen  

met je vrienden, of 
lekker alleen. 
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De toiletten in de 

bieb zitten heerlijk! 
Ook een prima  

plek om even rustig 
je boek uit te  

lezen, hihi!
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Er is spanning en 

sensatie, er worden 
mysteries opgelost, 

er wordt gelachen en 
gehuild, je kan er de 
meest fantastische 
 ontdekkingen doen 
én heel veel leren.
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De meeste dingen  

in de bieb zijn gratis: 
lid worden, boeken 

lenen, meedoen  
aan activiteiten, 

games spelen, films 
kijken, lekker lezen, 

schrijvers ontmoeten 
en heel veel 

 gezelligheid. Waar 
vind je dat nou nog 

tegenwoordig? 
Precies, in de BIEB!

 Dit heb je nodig: een guts, een stevig gum, een potlood (hb of zachter), een mesje  
(om eventueel je gum kleiner te maken), een stuk papier (om je ontwerp op te tekenen), 
een stukje transparant papier (bijvoorbeeld bakpapier) en een stempelkussen  
 Trek de gum over  Maak je ontwerp en zorg dat je daarbij binnen de lijntjes van 
de omtrek van je gum blijft  Ben je tevreden over je ontwerp? Trek het dan over op 
het transparante papier  Draai het transparante papier om en leg het met de 
potloodkant naar beneden precies op je gum.  Kras er nu, zonder het te verschuiven, 
met je potlood overheen  Je ontwerp staat nu in spiegelbeeld op de gum  Guts de 
lijnen die je getekend hebt. Zorg dat je de punt van je guts naar beneden houdt en 

houdt de guts bijna horizontaal. Alles wat je weggutst wordt straks 
wit en alles wat je laat staan wordt de kleur van je stempelkussen 
 Maak nu een proefstempel. Misschien zie je nog iets wat je 
vergeten was te gutsen?  Tevreden? Stempelen maar!

8
Het is elke keer  

weer een verrassing 
welke boeken je 

tegenkomt. Echte 
boekenschatten vind 

je in de bieb!
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In de bieb kan je  

heel goed fluisteren, 
maar je mag er ook 
uitbundig lachen. 
Dat krijg je ervan 

met al die grappige 
boeken!
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In de bieb kan je  

ook heerlijk chillen, 
nieuwe vrienden 

maken, verstoppertje 
spelen, mensen 

bespieden, verdwalen 
in boeken en …

(vul deze zin zelf aan!) 
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De medewerkers van 
de bieb weten bijna 
alles, over Makers-

plaatsen, robots 
programmeren,  

3D-printers en nog 
veel meer! Vraag hen 
gerust het hemd van 

het lijf!

Maak een stempel van een 
gummetje
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Jouw tips zijn 
altijd welkom!  

Wil jij bijvoorbeeld 
een bepaalde film 

zien, een gameavond 
organiseren,  

creatief bezig zijn of 
heb je zin in een 

boekendisco? Schrijf 
jouw tip op en geef 

‘m aan de bieb.





















Zie je al die toffe stempels op
deze bladzijde? Die kun jij ook zelf
maken met een gum!Benieuwd hoe?
Check Gertiejaquet.nl.

voor 
jou
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