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FEEST IN DOK ZU ID
TIJDENS DE K INDERBOEKENWEEK!

WOENSDAG 2 OKTOBER
13. 30-16. 00 UUR

Deze middag wordt aangeboden door Accres, CODA, Doomijn kinderopvang, 
S� menz, Centrum voor Jeugd en Gezin, Wijkraad Zuid, BS Het Kompas, 
BS De Reiziger, BS De Sebas� aan, het Vertelgenootschap en Kinderparadijs 
Malkenschoten.

dok Zuid | 1e Wormenseweg 460, Apeldoorn

Het thema van de Kinderboeken-
week is ‘vervoersmiddelen: 
reis mee!’ en op 2 oktober is 
er van alles te doen! Van verhalen 
en een voorstelling over reizen, 
voorlezen door een stewardess 
en een treinmachinist, knutselen, 
de fi nale van de schrijfwedstrijd,
Lego voertuigen bouwen en 
de opening van de exposi� e over 
voertuigen.



13.30–16.00 uur Er is de hele middag van alles te doen!
 Je kunt je laten schminken, een vrachtwagen en trekker 
 beklimmen en van binnen bekijken, knutselen,  op de foto voor 
 een green screen en voertuigen van Lego bouwen. Ook komen 
 een stewardess, treinmachinist en buschauffeur voorlezen – en  
 natuurlijk hebben ze hun uniform aan. 

14.00 uur Luister naar avontuurlijke verhalen | oldtimer bus op de 
& parkeerplaats
15.00 uur Verhalenvertellers van het Vertelgenootschap Apeldoorn 
 nemen je met hun verhalen mee op reis. Waar zouden de 
 mensen of dieren in het verhaal naartoe  gaan en wat beleven
 ze onderweg? 

14.15 uur Opening expositie Voertuigen | Atrium
 Leerlingen van de scholen in dok Zuid hebben de voertuigen in 
 deze expositie gemaakt die vanmiddag officieel geopend
 wordt.

15.00–15.45 uur Finale en prijsuitreiking schrijfwedstrijd | zaal 1
 Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van de scholen in dok Zuid 
 hebben meegedaan aan de Kinderboekenweek-schrijfwedstrijd. 
 De verhalen en gedichten die zij schreven hebben allemaal te
 maken met het thema ‘vervoer’. Vandaag is de grote finale en
 de prijsuitreiking! De jury (Harriët Althof - stadsdeelmanager
 Zuidwest, Miriam Bruijstens – schrijver en Marion Buitenhuis - 
 educatiemedewerker CODA) maakt vandaag het winnende 
 verhaal en het winnende gedicht bekend. Kom jij ook?!


