Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

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.

IveBiC bestaat 10 jaar en viert feest!
Op woensdagnamiddag 26 juni luiden we de vakantie in met een heerlijk verfrissend ijsje. Kom zeker eens langs
de bib, neem een ijsje bij de ijskar en geniet van het zonnetje op ons boekenterras. IveBiC trakteert!
Hou vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober alvast vrij want dan viert IveBiC zijn jubileum in de bib.
Er zullen allerhande feestelijkheden en activiteiten plaats vinden en uiteraard zullen hapjes, drankjes en taart
ook niet ontbreken. Een heus verwenweekend voor onze klanten dus. Meer info volgt!

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. 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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