
Kinderflyer 
   0-4 jaar

Van baby tot kleuter, in de bieb en digitaal 

In alle bibliotheeklocaties van BplusC vind je kind
van alles om lekker te kunnen lezen. Van mooie 
voorleesverhalen tot de eerste leesboekjes, 
van strips tot informatieve boeken voor een 
spreukbeurt. Er wordt veel aandacht besteed 
aan het lezen bij kinderen. Zo kan je tijdens De 
Nationale Voorleesdagen terecht bij BplusC voor 
verschillende activiteiten rondom het Prentenboek 
van het Jaar. Ook tijdens de Kinderboekenweek 
staan verschillende locaties van BplusC open voor 
kinderen om mee te doen met allerlei workshops. 
Meer weten over wanneer deze evenementen 
plaatsvinden? Kijk dan op www.BplusC.nl/agenda

BplusC Bibliotheek 

Ontdek de lezer in je kind! 

BoekStart
Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen 
en verhaaltjes vertellen – versterkt de band 
met je baby. En kinderen die als baby al zijn 
voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt 
dus niet vroeg genoeg beginnen met 
voorlezen. Vanuit deze gedachte is BoekStart 
ontstaan: een programma dat kinderen van 
0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat 
genieten. Als je baby ongeveer 3 maanden is, 
krijg je van de gemeente een speciale voucher 
voor het BoekStartkoffertje. Ga met deze 
bon naar de bibliotheek bij jou in de buurt, 
maak je baby gratis lid en ontvang het 
BoekStartkoffertje. Bezoek hierna de 
BoekStarthoek en bekijk welke leuke, 
nieuwe boekjes jij en je baby kunnen 
ontdekken! www.boekstart.nl

Voorlezen
Buiten jaarlijkse evenementen in de bibliotheken van BplusC, zijn er ook wekelijks 
voorleesmomenten. Hier kunnen kinderen samen met een (groot)ouder of verzorger naartoe 
voor een Nederlands, Frans, Engels of Spaans voorleesuurtje! Kijk voor de dag en tijd op 
www.BplusC.nl/bibliotheek/kinderen/voorlezen

Activiteiten, lessen en cursussen

Deze flyer geeft een selectie van activiteiten, lessen en cursussen weer die door BplusC wordt 
aangeboden. Maar er valt nog veel meer te ontdekken bij BplusC! Wil je hier meer over weten? 
Ga dan naar www.BplusC.nl en bekijk het gehele aanbod.



Van kennismaking tot talentontwikkeling

BplusC biedt danslessen aan voor kinderen van verschillende leeftijden en niveau’s, zo kan je 
op elk moment ergens instappen maar kan je ook blijven doorgroeien. Van jong tot oud, en 
van beginner tot gevorderde. Al voor de allerkleinste kinderen zijn er danslessen. Hier maken 
kinderen spelenderwijs kennis met dansen en swingen! www.BplusC.nl/cursussen/dans-en-
theaterschool

Dreumes- en peuterdans
Voor een speelse kennismaking met dans 
kunnen jonge kinderen terecht bij Dreumes- 
en Peuterdans. Bij Dreumesdans kunnen de 
allerkleinste kinderen met hun (groot-)ouders 
genieten van spelletjes, liedjes, boekjes en 
vrolijke muziek en ontdekken ze nieuwe 
manieren van bewegen. In de Peuterdansles 
komen kinderen in aanraking met spannende 
verhalen, mooie muziek en materialen om mee 
te dansen en leren te improviseren. 

BplusC Dans- en theaterschool

Ontdek de danser in je kind! 

Zingen, een instrument bespelen en samen muziek maken

Beginnen met muziekles als baby of als tiener, we bieden altijd een cursus of les die past bij het 
niveau en de leeftijd van jouw kind. Je kind leert bij ons niet alleen een instrument bespelen, 
maar ook om muziek te maken, samen met anderen. Daarom worden kinderen al in de 
beginfase in een kleine of wat grotere groep geplaatst. Zo leren ze vanaf het allereerste 
begin spelenderwijs samenspelen, naar elkaar luisteren en samen iets moois creëren. 
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool

Baby- en peutermuziek
Al vanaf een paar maanden oud kunnen kinderen 
ingeschreven worden voor muziekles. In de 
lessen Baby- en peutermuziek leren kinderen 
zingen en op instrumentjes spelen. Na 
deze eerste kennismaking met muziek en 
instrumenten kunnen kinderen doorstromen 
in verschillende muziekcursussen, zoals Kinder
Muzieklab 3+ die ze voorbereiden op het 
werkelijk bespelen van een instrument.

BplusC Muziekschool

Ontdek de muzikant in je kind! 

Bereslim 
Bereslimme Boeken zijn interactieve 
animatiefilms van bekende prentenboeken 
voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Deze 
interactieve films stimuleren de 
taalontwikkeling van kinderen, maar ze 
zijn ook gewoon leuk! Er is een breed aanbod 
Bereslimme Boeken, waaronder verschillende 
Dikkie Dik-boeken, Kleine Muis zoekt een 
huis en vele andere bekende prentenboeken. 
In bibliotheek Nieuwstraat, Merenwijk en 
Het Gebouw is een speciale Bereslim-hoek 
ingericht. Je kunt de prentenboeken ook 
thuis bekijken door in te loggen met je 
biebpas op next.bereslim.nl/bieb/biebactie

Proeflesweken
Ben je gek op muziek en/of 
dansen? Kom dan naar onze 
proeflesweken! Je kunt 
dan meedoen aan lessen
en workshops. Een ideale 
manier om onze cursussen te 
ontdekken! Scan de QR-code 
voor meer informatie.

Gratis 
lidmaatschap
Is je kind al lid van de bieb?
Een abonnement is gratis voor 
iedereen tot 18 jaar!


