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Ontwerp

je eigen boekenlegger voor

100 jaar Bibliotheek Oss
Soms ben je een spannend boek aan het lezen, maar moet je echt even stoppen.
Wat doe je dan? Vouw je de bladzijde om? Stop je er een briefje tussen,
je huiswerk, een voetbalplaatje of een sok? Een boekenlegger is waarschijnlijk
een beter idee. Helemaal als het er een is die je zelf hebt gemaakt.
Doe je mee met deze wedstrijd? Kijk op de achterkant voor de spelregels.
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Bibliotheek Oss
Raadhuislaan 10
5341 GM Oss
T 0412-622618
100jaarbibliotheekoss@nobb.nl
www.bibliotheekoss.nl
www.bibliotheekoss100jaar.nl

Telefoonnummer:

Mailadres:

Leeftijd:

Naam:

Spelregels:
● De maat van de boekenlegger is: 5 cm breed en 20 cm lang.
● Het ontwerp moet iets te maken hebben met 100 jaar Bibliotheek Oss.
● Je hoeft alleen de voorkant te ontwerpen.
Voor de achterkant maken wij iets moois.
● Er zijn drie leeftijdscategorieën: kinderen van 6 tot en met 8 jaar;
9 tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar.
● Je kunt op het vlak op de voorkant van dit vel kleuren, schrijven of tekenen.
Maar je mag ook een digitaal ontwerp met dezelfde maat maken.
● Het ontwerp moet plat zijn, dus geen uitsteeksels, plaksels of
uitvouwbare dingen. Want we moeten het kunnen printen.
● Je kunt meedoen tot 1 juni 2021.
● Geef dit vel af aan de balie op de jeugdafdeling van de Bibliotheek Oss
of maak een hele goede scan of foto en mail die naar:
100jaarbibliotheekoss@nobb.nl
● Zet je naam, leeftijd, mailadres en telefoonnummer erbij.
We gebruiken dat alleen voor deze wedstrijd.
● Een jury beoordeelt de ontwerpen. De mooiste boekenlegger per
leeftijdscategorie wordt geprint. De winnaars krijgen een hele stapel:
voor zichzelf, hun familie en hun klas.
● Tijdens het feestweekend op 25 september worden de winnaars
bekend gemaakt.

