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Kinderboekenfesti val
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THEMALIED: GROEIEN

Heel ons leven is ‘groeien’,
Kijk eens goed om je heen!

Wat is nodig om op te groeien?
Je bent niet alleen!

Boeken, 
daar groei je mee op!

Groeien, 
met lezen aan top! 

FESTIVALLIED

Kom je ook naar het 
Kinderboekenfestival?

een groot feest rondom 
boeken en een thema. 

Doe je mee aan het voorlezen, 
vertellen, een musical, 

rap, declamatie en craft! 
Ik ga ook naar …  ...

Wij gaan ook naar …  ...

VOOR MEER INFORMATIE 
over het Kinderboekenfesti val 

verwijzen wij u naar 
de website van 

de Nati onale Sti chti ng
Kinderboekenfesti val

Suriname: 
WWW.KINDERBOEKENFESTIVAL.ORG 

info@kbf.org
+597 472072 | +597 8207954 | +597 8971334

Het Kinderboekenfesti val 2014 
wordt georganiseerd door:

 

Sti chti ng Projekten
 

in opdracht van:

De Nati onale Sti chti ng 
Kinderboekenfesti val 

Suriname

SLOGAN 2014

“Opgroeien kan je 

niet alleen, 

denk aan de wereld 

om je heen”



DE SLOGAN VAN 2014

“Opgroeien kan je niet alleen, 
denk aan de wereld om je heen”

Dit betekent dat  bij alle Kinderboeken-
festi vals, vanaf 2014 tot en met 2016, 
verschillende acti viteiten uitgevoerd zullen 
worden rondom het thema ‘groeien’. 

Groeien is groter worden, toenemen 
of meer worden, maar ook sterker 
en zelfs wijzer worden. 

Bij de Kinderboekenfesti vals in 2014
willen we nadenken over groeien naar 
volwassenheid, kortweg: ‘opgroeien’. 

Wat betekent opgroeien eigenlijk? 
Klimmen, ontstaan, rijzen, groter worden. 
Dat zijn allemaal woorden die kunnen
betekenen dat iets wat klein is, groot wordt. 
Een kind wordt groot door te groeien, 
het kind groeit naar volwassenheid. 

Er is veel nodig om goed te kunnen 
opgroeien. Ieder kind heeft  het recht om 
veilig te kunnen opgroeien. 

Gezonde voeding, schoon drinkwater, maar 
ook kleding en onderdak zijn nodig om 
groot te worden. Hiervoor kunnen kinderen 
niet zelf zorgen. Daarom is het belangrijk 
dat er mensen zijn die van ze houden en 
voor ze willen zorgen. 

Kinderen kunnen dus niet 
in hun eentje opgroeien. 
Ze hebben ook goede en pretti  ge ervaringen 
nodig, waarin zij zich verbonden kunnen 
voelen met anderen, met de natuur 
en met zichzelf. 

PROGRAMMA  KINDERBOEKENFESTIVAL 2014

DE GROENE DAG
17.00 uur:  Offi  ciële opening 
18.00 uur: Presentati e “Het Mangrovebos   
  in de Spotlight”

MAANDAG 3 MAART

Veel plezier!
In 2014 zullen we samen 
groeien door schrijven, 

lezen en doen!

10.00 uur:  Familiespeurtocht
11.00 uur: Familiequiz
12.00 uur: Workshop “Quality ti me, In liefde
  groeien doet levenslang bloeien”
  Positi eve aandacht voor uw kind,
  hoe gaat dat?
17.00 uur: Twee prachti ge musicals: 
  “Lezen verbindt schrijver en kind”
  “Nickerie, yu alesi e meki wi gro”

ZATERDAG 8 MAART

DAG VAN HET VOORLEZEN
10.00 uur:  Voorleesambassadeurs komen
  voorlezen
18.00 uur: Boekpresentati es:
  “Torbie en Zandy”- Alwin Breinburg
  “Tocht over de rivier”, “Puppie’s 
  verhaal” en “Wat word ik later” 
  - Vanessa Paulina en de kinderen
  van het KBF 2013

DINSDAG 4 MAART

DAG VAN DE ICT -INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

10.00 uur:  Skypen met leerlingen in 
  Amsterdam
17.00 uur: Skypen met leerlingen in
  Nickerie
18.00 uur: “Tell a friend…”, we sms-en naar
  elkaar

WOENSDAG 5 MAART

DAG VAN SPORT EN SPEL
17.00 uur:  Sportschool Claudia Hartman en
  de Surinaamse Dambond
18.00 uur: Gezelschapsspelen

DONDERDAG 6 MAART

DAG VAN DE TALENTEN
17.00 uur:  Finale van de zang- en 
  vertelwedstrijden
  Uitslag teken- en fotografi e-
  wedstrijd en Karaoke voor iedereen

VRIJDAG 7 MAART

08.00 uur - 13.00 uur:  Scholenprogramma
17.30 uur & 18.30 uur: Poppenkast voor de
   kleintjes en Speurtocht 
   voor de groteren

DAGELIJKS (MA T/M VRIJ)


