Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Kleine Arthur, grote koning
Het samenwerkingsverband Rupelbib biedt een aantal gratis plaatsen aan voor de toneelvoorstelling ‘Kleine
Arthur, grote koning. Deze vindt plaats in de bib in Hemiksem.
Wie wordt de nieuwe koning? De stalknecht en Lancelot proberen om beurt het zwaard uit de steen te trekken. Dat
lukt echter alleen mensen met blauw bloed…
Waar?
Wanneer?
Toegang?
Informatie?

Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
22 mei – 14.30 uur
Zolang er plaats vrij is, reservatie noodzakelijk
In de bib, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be of op de cultuurdienst, 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be

Ans en Wilma
Tijdens het schooljaar 2012-2013 loopt een project van Rupelbib “Stapel van Boeken”. Het project dat
leesbevordering bij kinderen van de lagere school nastreeft, beloont kinderen die een aantal keer privé naar de bib
komen met een status van Bib-vip. Als Bib-vip kan een kind gratis een evenement bijwonen dat door de
bibliotheken van de Rupelstreek wordt aangeboden.
Op 2 juni 2013 kunnen we in de schouwburg van Boom gaan kijken naar het grappige en absurde verhaal van Ans
en Wilma.
Kom dus zeker naar de bib want bij elk bib bezoek krijg je een stempel op je spaarkaart. En is je kaart vol? Dan
kan je (zo lang er plaats is) gratis naar deze super spannende voorstelling.
Waar?
Wanneer?
Toegang?
Informatie?

CC De Steiger Boom
2 juni – 14.30 uur
Zolang er plaats vrij is, reservatie noodzakelijk
In de bib, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be of op de cultuurdienst, 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be

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

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.

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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