
Spelen en Nederlands leren?

In de spelotheek van het Huis van het Kind kan je speelgoed lenen. Ook spelletjes
waarmee je Nederlands kan oefenen! Het kost niet veel: voor € 5 per jaar kan je 2

stukken speelgoed per maand lenen. 
Dus ... zullen we samen een spel spelen vandaag? 

Gemeenteplein z/n, 1853 Stombeek-Bever
 02 267 56 61                grimbergen.bibliotheek.be

 0473 53 79 18               marijke.vrijders@groepintro.be 

grimbergen-huisvanhetkind.be/spelotheek

OEFEN NEDERLANDS 
TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE

Speel samen een spel

Deze zomer zoemt Vlieg door de bibliotheek, het cultuurcentrum,
sterrenwacht Mira en het MOT. Samen met haar vriend Olaf de giraf heeft ze er
schatkisten verstopt. Ben je een goede detective? Kom dan zeker mee zoeken!

Meer info over deze gratis zoektochten voor kinderen tussen 3 en 12 jaar:
 

 grimbergen.bibliotheek.be/schat-van-vlieg

Van 23 tot en met 27 augustus is er een gratis Taalspeelweek voor kinderen van
de 3de kleuterklas tot en met het 5de leerjaar. Ze spelen dan spelletjes, maken

veel plezier en leren ondertussen Nederlands. Wil jouw kind er graag bij zijn?
Neem dan contact op met de school van je kind 

of met Marijke Vrijders:

In de bibliotheek kan je boeken, magazines, films en cd’s lenen. Er zijn ook computers
die je kan gebruiken om informatie op te zoeken. Ken je het Taalpunt? Dat zijn boeken
en taalcursussen speciaal voor mensen die Nederlands leren en willen oefenen. Kom

dus eens langs! De medewerkers van de bibliotheek helpen je graag! 
Voor kinderen is een abonnement gratis. Volwassenen betalen €5 voor 1 jaar. 

Zoek de Schatten van Vlieg

Bezoek de bibliotheek

voor kinderen en
hun familie

http://grimbergen.bibliotheek.be/
mailto:marijke.vrijders@groepintro.be
http://grimbergen-huisvanhetkind.be/spelotheek
https://grimbergen.bibliotheek.be/schat-van-vlieg


mot.be/nl/beleven/onze-demonstraties

grimbergen.be/playmobiel

Spreek je thuis Arabisch, Turks, Frans of Engels? In de bibliotheek vind je
Nik Nak-boekjes in 2 talen: Nederlands en een andere taal. Zo kan je

voorlezen in het Nederlands én in je thuistaal. 
Komen jullie een boekje kiezen? Want samen lezen is heel gezellig!

In de zomervakantie is er op zondag 4 juli en zondag 1 augustus een demodag in het MOT.
Je kan er komen kijken naar het werk van een smid (maakt metalen objecten), een molenaar

(werkt met een molen) en een imker (werkt met bijen). 
Het is gratis, maar je moet wel inschrijven!

Van 23 augustus tot en met 31 augustus rijdt de Playmobiel rond in onze
gemeente! Dat is een mobiel speelplein. Kinderen tussen 3 en 12 jaar kunnen
er gratis samen spelen, plezier maken en buiten zijn. De Playmobiel stopt elke

dag in een andere straat. 
De kalender met de straten waar de Playmobiel staat, vind je hier: 

Spreek jij oo
k

Nederlands?

Zondag, demodag in het MOT

Lees samen een boekje

Vroem vroem, daar komt de Playmobiel

 

Kijk en luister in het Nederlands
Karrewiet, het journaal voor kinderen:        
         vrt.be/vrtnu/a-z/karrewiet/
Boris en Binti, een Ketnet-serie voor kinderen die Nederlands leren:
         vrt.be/vrtnu/a-z/boris-en-binti/
Diepzeedokter Diederik, een voorleesverhaal: 
         youtube.com/watch?v=N9JU99fFzew
Kiki en Olaf, een luisterverhaal:       
         boeklyn.com/downloads.html
Dikkie Dik-boekjes:  
         youtube.com/channel/UC4dO4dTWlZ3V-Dio8aC4Ayw
Theatervoorstellingen:       
         uitmetvlieg.be/uittip/familietheater-vanuit-je-living 
Podcasts en luisterboeken: 
         uitmetvlieg.be/uittip/podcasts-en-luisterboeken-voor-kinderen
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