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Uitnodiging
Speciaal voor ouders met kinderen van 0-4 jaar is er in de
Bibliotheek Ommen van september tot half mei om de drie weken
een Boekstartcafé.
Elke bijeenkomst heeft zijn eigen thema, dat kan een voorstelling,
een presentatie, een activiteit of voorlezen zijn.
Het Boekstartcafé begint om 10.00 uur [ inloop vanaf 9.45 uur] en
is uiterlijk 11.00 uur afgelopen. Kijk op de achterkant van deze
flyer voor data en onderwerpen.

Ommen

Woensdag 13 september 2017

Peutergym met Energy Ommen
Woensdag 4 oktober 2017

Voorlezen en knutselen over Dierendag
Woensdag 25 oktober 2017
Let op: aanvangstijd vandaag 11.00 uur.

Zwemmen bij Ommy, grote broers en zussen mogen mee
Woensdag 15 november 2017

Muziek op schoot met Michelle Wassing
Woensdag 6 december 2017

Voorlezen en knutselen over de winter
Woensdag 10 januari 2018

Peutervoorstelling ‘Ssst! De tijger slaapt’ met Theater
Smoespot
Woensdag 31 januari 2018

Voorleesontbijt, kom in je pyjama
Woensdag 21 februari 2018

Hoe coach ik mijn kind? Met Ageeth Bolks
Woensdag 14 maart 2018

Voorlezen en knutselen over het voorjaar
Woensdag 4 april 2018

Teentjes lezen met Yvonne Boertjes
Woensdag 9 mei 2018

Kidans danst met Kirsten Dekker

Boekstart is een landelijk programma dat het voorlezen aan jonge kinderen wil bevorderen. Voorlezen
stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je baby een leven lang plezier van heeft. Baby’s kunnen meer dan je denkt.
Al vanaf de eerste dag luistert je baby naar je stem. In het eerste jaar ontwikkelt een kind zich snel en leert
het veel nieuwe dingen. Wacht daarom niet tot je kind twee of drie is, in de Bibliotheek staat het
Boekstartkoffertje al klaar voor kleintjes tot anderhalf.

www.bibliotheekommen.nl
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