Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Winnaar wedstrijd gedichtendag:
Ter gelegenheid van gedichtendag organiseerde de bib een wedstrijd. Onze klanten
konden hun favoriete gedicht inleveren en op deze gedichten kon dan gestemd worden.
Het winnende gedicht werd ‘Boekje open’ van Ted van Lieshout ingezonden door
Annelies Geerts.
Hilde Aernaudts was één van de velen die op dit gedicht stemden. Zij werd uitgeloot uit de
stembriefjes en is onze gelukkige winnaar. Proficiat!

Actie Stapel van boeken:
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Kom dan snel naar de bib want bij elk bezoek ontvang je een
stempel op je ‘Stapel van boeken’ spaarkaart. Het is nog altijd mogelijk om te sparen voor
een volle spaarkaart om gratis te kunnen inschrijven voor’ Kleine Arthur’ en ‘Ans en
Wilma’. (Mogelijk tot de plaatsen op zijn!).

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien.
DATA 2013!
Het belang van voorlezen kan nauwelijks overschat worden. Samen in een boekje kijken,
plaatjes aanwijzen, versjes opzeggen, verhaaltjes vertellen,… Voorlezen stimuleert de
taalontwikkeling, het gevoel, de fantasie en de concentratie. Het is dus zeer leerrijk voor
kinderen, maar het is ook ‘quality time’ voor ouders en grootouders.
De bibliotheek heeft twee voorleesjuffen, Christine en Lutgard. Twee woensdagen per
maand om 15u nodigen zij alle kindjes vanaf 3 jaar uit voor een leuke voorleesnamiddag,
gevolgd door een knutselactiviteit en verrassingssnoepje. Elk kind is samen met zijn
mama/papa of oma/opa welkom in de bibliotheek.
Kom zelf kennismaken en geniet van een heerlijk kopje koffie terwijl je kind opgaat in een
mooi of spannend verhaal. Omwille van de voorbereidingen die het voorlees- en
knutseluurtje vergt, is inschrijven op voorhand noodzakelijk.

SCHRIJF JE NU IN!
Waar? In de bib.
Wanneer? DATA 2013! Woensdagnamiddagen 15 en 29 mei, 12 en 26 juni,
4 en 18 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december, telkens om
15u.

André Sollie
Tijdens de maand juni kunt u kennismaken met de interactieve tentoonstelling over de
auteur-illustrator André Sollie. De tentoonstellingsstukken maken een link naar de boeken
van André Sollie.

Deze expositie wordt vooral gesmaakt door kinderen van de lagere school. Zij is een
prototype van aanschouwelijk en creatief omgaan met boeken. Dit is geen tentoonstelling
waar je niet aan mag komen. Integendeel. De opstelling nodigt de kinderen uit om
onmiddellijk en spontaan zelf aan de slag te gaan.
Waar? In de bib.
Wanneer? Juni 2013 - Tijdens de openingsuren van de bib.

VLIEGPOST!

Beste kinderen, leerkrachten en ouders,
Jullie bib doet ook mee aan de actie ‘De schatten van Vlieg’.
Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de
bibliotheek en zoek mee naar de schatten van Vlieg.
Je kan er een leuk verrassingspakket mee verdienen.
Tot binnenkort in de bib!
Groetjes,
Het bibteam
INTERGEMEENTELIJK BEHEERSORGAAN van de BIBLIOTHEEK
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, wordt het beheersorgaan van
de Intergemeentelijke Openbare Bibliotheek opnieuw samengesteld.
In overeenstemming met het cultuurpactdecreet van 1974 is dit beheersorgaan samengesteld
uit de gebruikers (uit het totale culturele veld) en de politieke fracties.
Dit beheersorgaan verstrekt advies aan de Raad van Bestuur van IveBiC (Intergemeentelijk
Vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur) over het beleid en de werking van de
intergemeentelijke bibliotheek. Daarnaast stimuleert het beheersorgaan ook het organiseren
van allerlei activiteiten.
Van de kandidaten wordt een daadwerkelijke inzet en nauwe betrokkenheid met de
bibliotheekwerking verwacht. De bibliotheekwerking gaat op een dynamische wijze om met
een laagdrempelige dienstverlening en met interessante uitdagingen zoals leesbevordering en
mediawijsheid, digitalisering en beeldcultuur.
Het beheersorgaan van de bibliotheek vergadert minimum één keer per jaar.
Omdat het beheersorgaan van de bibliotheek intergemeentelijk advies geeft is het logisch dat
de groep van gebruikers over de gemeenten heen wordt aangeduid.
Contact
Bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem, 03/288.27.40,
inge.cornelis@ivebic.be

Kandidaatstelling beheersorgaan intergemeentelijke bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle
(Bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem, 03/288.27.40,
inge.cornelis@ivebic.be)
Ik wens mij kandidaat te stellen voor het beheersorgaan van de intergemeentelijke bibliotheek
van IveBiC Hemiksem-Schelle
Naam:
Voornaam:
Adres:
Tel:
E-mail:

U kunt de bibliotheek bezoeken op:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 16 tot 20 u
Woensdag van 10 tot 12 u & van 13 tot 20 u
Zaterdag van 10 tot 12 u
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