Ik ontmoette

Titel

Mijn

je toen ik …

Schrijver

jaar oud was.

boeken
vriendje
Plak hier een foto of een tekening
van jou en je lievelingsboek.

Zo zie je er uit:
Kleur kaft
Veel/weinig plaatjes

En dit vind ik het
mooist aan je:

Dit ben je
in 1 woord

Het leukste figuur is:

Omdat:

Alle plekken waar ik je heb gelezen: in bed/
op de bank/ondersteboven/op de wc/in de
Heb je nog meer boeken van deze
schrijver gelezen?

Ja/Nee

Wat vond je daarvan?

Dit vind ik de beste zin die in jou staat:

tuin/op vakantie/of

Wil je schrijven in mijn
Boekenvriendenboekje?
Wij zijn op zoek naar het aller beste, aller leukste, aller grappigste, aller
ontroerendste of aller spannendste boek dat je ooit gelezen hebt.
Welk boek kun je wel 100 keer lezen terwijl het elke keer geweldig blijft?
In welk boek wil je wel wonen?
Met welk boek vergeet je de tijd?
Welk boek zou volgens jou echt iedereen moeten lezen?
Dat boek is je Boekenvriendje!
Vul deze pagina uit het Boekenvriendenboek in over jouw lievelingsboek en
lever dit tijdens de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober) in bij de balie van de
Bibliotheek.
Wij maken er een Boekenvriendenboek van dat je online (op onze website)
en in de bibliotheek in kunt kijken. Misschien dat je een boekenvriendje van
iemand anders ook wel heel erg leuk vindt om te lezen of dat jouw
boekenvriendje weer iemand anders blij kan maken.
Als je het leuk vindt (en je hebt toestemming van je ouders) kun je er een foto
van jou en je boekenvriendje bijplakken. Je kunt natuurlijk ook een mooie
tekening van het boek maken en die opplakken.

Ja/Nee de foto van mij en mijn boekenvriendje mag hierop geplakt.
Ja/Nee mijn boekenvriendjespagina mag door de Bibliotheek
Krimpenerwaard op de website en/of sociale media gezet worden.
Datum

Handtekening ouder/verzorger

