Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Computerestafette Rupelbib op zoek naar lesgevers:
De computerestafette van Rupelbib is de laatste jaren uitgegroeid tot een begrip in de Rupelstreek. Onze
enthousiaste lesgevers maakten al honderden ‘digibeten’ wegwijs in de wereld van de computer en het
internet.
Om haar ploeg te versterken is Rupelbib op zoek naar nieuwe begeleiders en lesgevers. Binnenkort
organiseren we hiervoor i.s.m. Vormingplus Antwerpen twee cursussen. Tijdens de eerste cursus word je
opgeleid tot begeleider. Na afloop van deze cursus kan je de lesgever tijdens de cursus assisteren en weet
je om te gaan met vragen en problemen van cursisten. Tijdens de tweede cursus word je opgeleid tot
lesgever. Je leert hoe je de cursisten op een laagdrempelige en gestructureerde manier kennis kan laten
maken met de leerstof.
Lijkt dit iets voor jou? En zie je het wel zitten om als vrijwilliger regelmatig tijd vrij te maken voor een groep
van acht cursisten? Geef dan snel een seintje aan één van de deelnemende bibliotheken.

Bibliotheek Rumst
Markt 5, Rumst -  03/888.92.47 -  rumst@bibliotheek.be -  www.rumst.be/bib
Bibiliotheek Boom
Antwerpsestraat 100, Boom -  03/888.38.52 -  bibliotheek@boom.be -  www.boom.be
Bibliotheek Niel
Antwerpsestraat 24, Niel -  03/888.; 30.06 -  niel@bibliotheek.be -  niel.bibliotheek.be
IVEBIC Hemiksem-Schelle
Heuvelstraat 111-117, Hemiksem -  03/288.27.40 -  bibliotheekbalie@ivebic.be  www.ivebic.be

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 6 en 27 maart, 17 en 24 april, 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.

Jeugdboekenweek 2013:
Van 2 tot 17 maart is het weer feest in de bibliotheek. Een nieuwe jeugdboekenweek, waarin we met het
thema ‘Tijd’ vóór en achter ons kijken. Zoals elk jaar komen er tijdens de schooluren in die periode heel wat
bekende auteurs en illustrators over de vloer van onze bibliotheek. En zoals gewoonlijk is er op de 2e

woensdagnamiddag van de jeugdboekenweek – 13 maart – een kindervoorstelling. Dit jaar is dat “Cowboy
Stanny en het meest fantastische boek ter wereld!” Daarin gebruikt de acteur de boekenrekken als decor
voor de interactieve voorstelling met zijn publiek. Hij verwacht vooral kinderen tussen 6 en 10 jaar
voor zijn optreden in de jeugdafdeling van de bib. Daarna gaan we in de lokalen boven gezellig samen
pannenkoeken eten met een drankje erbij.
(PS: De plaatsen zijn beperkt. Indien er veel inschrijvingen zouden zijn, kan het zijn dat er een 2e sessie
plaatsvindt om 16.15 uur.)

Paaseieren rapen in de bib op donderdag 4 april:
Dit jaar viert de bib Pasen! Ben jij ongeveer tussen 6 en 10 jaar oud dan kan jij paaseieren komen rapen!
De eerste donderdag van de paasvakantie zullen er namelijk in een heel aantal boeken, dvd’s en cd’s
papieren paaseieren verstopt zijn.
Schrijf je in en wij helpen je om ze aan de hand van een spel te vinden. Met je papieren buit valt er dan
uiteraard nog chocola te verdienen!
Wanneer: 4 april – 13.30 uur – 16.00 uur
Prijs: € 2
Inschrijven: yves@hemiksem.be, 03 288 26 56 of jeugd@schelle.be, 03 887 18 87
Workshop cijfers en letters / taalbeeld – beeldtaal op woensdag 10 april:
In deze workshop voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar t.e.m. 12 jaar, staan we eens stil bij wat taal is of
kan zijn. Wij kennen allemaal ons alfabet van 26 letters maar er bestaan ook andere manieren om verhalen
of ideeën te communiceren. Taal is namelijk ook beeld en beeld is taal. Denk maar aan pictogrammen,
beeldgedichten, Egyptische hiërogliefen of spijkerschrift.
Als deelnemers worden jullie uitgenodigd om hier op een creatieve manier over na te denken en zelf aan
de slag te gaan. Gedurende 2 uur laten jullie je fantasie de vrije loop en drukken er op los. Voorzie dus best
kleren die vuil mogen worden of breng een schort mee. Wie weet gaan jullie dan naar huis met je eigen
unieke geheimschrift!
Wanneer: 10 april – 14.00 uur – 16.00 uur
Prijs: € 3
Inschrijven: in de bib 03 288 27 40 of bij de cultuurdienst 03 871 98 24

Top 50 meest uitgeleend in 2012:
Wil je graag weten welke boeken, cd’s, dvd’s of strips het meest uitgeleend zijn in 2012? Of zoek je
gewoon enkele leestips. Je vindt vast inspiratie in onze toplijsten in de bib of op onze website.
Hieronder alvast een voorproefje van de meest gelezen romans van 2012.
1. De helaasheid der dingen – Dimitri Verhulst
2. Vijftig tinten grijs – E.L. James
3. Sprakeloos – Tom Lanoye
4. Vijftig tinten donkerder – E.L. James
5. Extreem luid & ongelooflijk dichtbij – Jonathan Safran Foer
6. Onschuldig – Luc Deflo
7. Los – Tom Naegels
8. Gevallen – Karin Slaughter
9. Het diner – Herman Koch
10. De eenzaamheid van de priemgetallen – Paolo Giordano

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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