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Niet naar school vrijdag?
Kom naar CODA dok Zuid voor het

LEES!FEEST
Een spannende ochtend speciaal voor jou!

ill. Hélène Jorna

Datum:
Vrijdag 31 januari 2020
Tijd: 		
9.00 - 12.00 uur
Locatie: CODA dok Zuid
			1e Wormenseweg 460, Apeldoorn

www.coda-apeldoorn.nl/leesfeest
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LEES!FEEST
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de
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landelijke onderwijsstaking. Ook de scholen in
Apeldoorn zijn dan gesloten.

CODA steunt het onderwijs en organiseert daarom samen
met Apeldoornse schrijvers een knallend LEES!FEEST in

dok Zuid op stakingsdag 31 januari om meer aandacht te vragen

voor leesplezier! Schrijvers Angelique van Dam, Miriam Bruijstens en
illustrator Hélène Jorna zijn van de partij en ook Nanda Roep en
Erik Nieuwenhuis ondersteunen deze actie.

WAT KUN JE DOEN OP HET LEES!FEEST?
-

Favoriete boekenparade met illustrator Hélène Jorna - zet jouw favoriete boek op
de megagrote poster

-

Voorleesestafette - neem het stokje over van schrijfster Angelique van Dam, kruip
op de voorleesstoel en lees verder waar je voorganger is gestopt. Lukt het ons om
zonder stoppen voor te lezen van 9 tot 12? Lees mee en maak kans op een prijs!

-

Poëzie workshop ‘Elfjes maken’ met schrijfster & dichter Miriam Bruijstens

-

Voorleesbingo: luister naar een verhaal en verzamel de getallen tot je bingo kunt
roepen

-

Covergirl & Coverboy - laat je fotograferen op de voorkant van je favoriete boek voor
het green screen

-

Lekker lezen in de leeshoek – en op zoek naar een boek

Apeldoornse schoolkinderen (4-12 jaar) en ouders zijn de 31e van harte welkom in dok Zuid.
Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig.

FEEST MEE EN WORD EEN ECHT LEESBEEST!

Angelique van Dam

Helene Jorna

Miriam Bruijstens

Nanda Roep

Erik Nieuwenhuis

