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Invulboekje

Feest je mee?
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schrijf je gedicht

hier (opdracht 8)



naam: _______________________________________  leeftijd: _____ jaar

oplossing rebus: _______________________________________________

Dit vond ik de leukste opdracht(en):

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Elk jaar vieren we in maart de Jeugdboekenmaand. Dit is
een campagne van Iedereen Leest om het plezier van

lezen in de kijker te zetten. 
 

In 2021 wordt de Jeugdboekenmaand 50 jaar! Het thema
is dan ook extra feestelijk: 'Lezen is een feest!'. Feest je

met ons mee?
 

In dit mapje vind je een invulboekje, een feesthoed en
een kleurplaat om zelf aan de slag te gaan.

 

zoektip
Ken je Boekenzoeker al?

 
Op deze website vind je de leukste

boekentips op jouw maat.

Vergeet niet om je deelnamestrookje af te geven in
de bib voor 14 april 2021 om je verrassing te krijgen.

Geef ook je kleurplaat af, want die krijgt een mooi
plaatsje in de bib.

 
Veel lees- en feestplezier!

Groetjes van Grim, Hum, Bever & het bibteam van
Grimbergen

Wat is
de jeugdboekenmaand?

Illustratie: Leo Timmers - Vorm: Kris Demey
Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest.

deelnamestrookje
geef dit strookje af in de bib en krijg een verrassing!

omcirkel
ze!

2

boekenzoeker.be



Leestip!

Hallo daar!
 

Mijn naam is Grim. Samen met mijn vrienden Hum en Bever
geef ik een feest. Maar we hebben nog veel werk!  

 
In dit boekje vind je 10 feestelijke opdrachten. Help jij ons om ze

af te werken?
 

Vergeet niet om je deelnamestrookje af te geven in de bib voor
14 april 2021! Dan krijg je nog een verrassing... 

En geef zeker ook je kleurplaat af, want die krijgt een mooi
plaatsje in de bib.

 

Bouw jij samen met Grim
een boekenfeest?

Het feest kan beginnen! Grim, Hum en Bever zijn er
al, maar ook een andere vriend viert mee. Maak een

selfie met Olaf de giraf in de jeugdafdeling.

opdracht 10

Yo. Ik ben Hum. Als je mij
ziet staan bij een opdracht,
wil dat zeggen dat de vraag

makkelijk is.

Ik ben Bever! Als ik naast
een opdracht sta, weet je

dat de vraag wat
moeilijker is.
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olaf de giraf

"Hoe maak ik een vriend?" van
Evelien de Vlieger

vrienden voor altijd

Deel je creaties op Facebook: #bibgrimbergen Deel je selfie op Facebook: #bibgrimbergen 
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Ssssst! Ons feest is geheim. Daarom heb je een
wachtwoord nodig om binnen te komen.

Ontcijfer de rebus om te weten waar we ons feest
bouwen.

Leestip!

opdracht 1

vul je antwoord
ook in op het

deelnamestrookje

"Moppen op een bordje" van Riet
Wille & Richard Verschraagen

om je een bult te lachen "De strikt geheime geschiedenis van codes

en codebreken" van Roy Apps

laat de speurneus in jezelf los

Leestip!

Grim heeft een wachtwoord gemaakt om binnen te
mogen op het feest. JE VINDT DE CODE OP DE
INLEVERBUS VAN DE BIB VAN STROMBEEK.

Kraak jij het wachtwoord?

opdracht 9



Rijmen en dichten, ook dat mag op het
boekenfeest. Maak een gedichtje met de woorden
uit de wolk (op de laatste pagina van het boekje is
veel plaats om het op te schrijven). Durf je het aan

iemand voor te dragen?

Ken jij nog een andere leuke plek om een
boekenfeest te houden?

Teken jouw feestelijke boekenplek in de
gedachteballon.

512

Leestip!

opdracht 8

Leestip!

opdracht 2

"Feest in Zonnedorp" van Philippe

Delzenne (naar Jef Nys)

feest in een stripverhaal

"Fluit zoals je bent" van Edward Van de
Vendel en Carll Cneut

Rijmen en dichten over dieren (en mensen)



Leestip!

Waar zijn die hoedjes? Een leuk
hoofddeksel mag niet ontbreken op het

feest. Knip en plak je eigen feesthoed met
het sjabloon in het mapje.

Eerst moet ik een beetje opruimen, zodat alles
netjes is voor het feest. Welke voorwerpen horen

niet thuis op de jeugdafdeling? Zoek de 14
verschillen.
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opdracht 7

opdracht 3

"We hebben een hoed" van Jon Klassen
prentenboek met een hoedje af

kijk in het mapje,
daar vind je het
hoedje om uit te

knippen

Deel je hoedje op Facebook: #bibgrimbergen 



Breek 150 g chocola in kleine stukjes boven een grote kom en
smelt voorzichtig in de magnetron. Vergeet niet steeds te roeren! 
Doe 100 g Rice Krispies erbij en roer goed om tot alles bedekt is
met chocola. 
Schep met twee theelepels ± 30 bergjes in kleine papieren
(bonbon/cake) vormpjes. 
Laat opstijven in de koelkast.
Extra feestelijk? Bestrooi                                                                    
 ze als ze nog nat zijn                                                                        
 met versierselen. 

Hoe maak je het?

"Het grote kinderkookboek: Zonder
pakjes en zakjes" van Karin Luiten

samen lekker SMULLEN

Geen feest zonder een lekker hapje.
Wat dacht je van Choco Rice Krispies?

Kooktip!

opdracht 6

het recept komt

uit dit kookboek! 

Leestip!
"Alfabet" van Charlotte Dematons

Een feestelijk zoek- en kijkboek voor

iedereen

710Deel je hapje op Facebook: #bibgrimbergen 



Leestip!
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Yo. Ook leuke muziek mag niet ontbreken op het feest. 
Neem je lievelingsboek stevig vast en zet een liedje op

dat erbij past.
Wilde dansjes zijn toegelaten!

opdracht 5

"Danskriebels: 23 bekende dansen uit alle

hoeken van de wereld" van Kapitein Winokio

Dans en spring je mee?

maakt het boek je

aan het lachen?

ga dan voor een

vrolijke meezinger!

is het een
ontroerend
verhaal?

Kies dan een
liefdesliedje.

Leestip!

Hoera! Ik mag van Grim een echte
sprookjesverteller uitnodigen. 

Ik heb een uitstekende kandidaat gevonden denk
ik. Kan jij raden welke 3 sprookjes de verteller zal

voordragen?

opdracht 4

"Het grote Grimmboek" van Jacob & Wilhelm Grimm
16 bekende sprookjes om (voor) te lezen

je kan het

antwoord ook

in dit boek

vinden...


