Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen
Donderdag 1 mei: Feest van de arbeid
Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag
Maandag 9 juni: Pinkstermaandag

Tablets in de bib
Vanaf nu kan u in de bib een tablet reserveren (aan de balie) om te surfen of gebruik te maken van Gopress Kiosk,
Gopress Krantenarchief en ons digitaal abonnement op Test-Aankoop.

E-boeken lenen in de bib
Vanaf 23 april kunnen er via de bib e-boeken geleend worden. Je kan in de bib een e-boekenkaart kopen voor 5 euro
waarmee je 3 e-boeken kan lenen, telkens voor een termijn van 4 weken (niet verlengbaar). Je hoeft de boeken niet
allemaal tegelijk te activeren. De kaart blijft geldig tot 22 april 2015.
Om de boeken te lenen ga je daarna simpelweg naar ‘mijn bibliotheek’ waar je de kaart kan activeren. Er zullen in
totaal 400 titels aangeboden worden. Voor meer informatie kan je terecht in de bib.

Winnaars jeugdboekenweek 2014
De scholen van Hemiksem en Schelle deden weer talrijk mee aan de wedstrijd van de jeugdboekenweek. Ditmaal
rond de thema’s ‘Gevaar’ en ‘WO I’. Het resultaat mocht er weer zijn en daarom zijn alle binnengebrachte werken op
onze website (www.ivebic.be) te bewonderen.
Het was dus weer moeilijk kiezen maar na een grondige jurering heeft de bib volgende winnaars uitgekozen:
1C van De Klim
2A van de Vrije Basisschool Hemiksem
3W van de Sint-Lutgardis wijkschool
4A van de Sint-Lutgardis school
5B van de Vrije Basisschool Hemiksem
Het 6de van De Regenboog
Een dikke proficiat aan de winnaars en aan alle anderen voor jullie deelname.

IveBiC zoekt begeleiders voor de Kinder- en jeugdjury (KJV)!
Ben je geïnteresseerd in kinderboeken? Ben je creatief en kan je wel wat met boeken? Ben je enthousiast en
werk je graag met kinderen?
KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van boeken om te
beoordelen. In de bib komen ze om de vier weken samen in een leesgroep om op speelse wijze de boeken te
beoordelen.

Wat houdt het vrijwilligerswerk concreet in?
-Je begeleidt één van de 6 leesgroepen, samen met een medewerker van de bib.
-Je leest 10 jeugdboeken tussen oktober 2014 en april 2015.
-Je komt in totaal 7 keer bij elkaar met de kinderen: 5x om de boeken te bespreken, 1 x om te stemmen en 1x voor
een algemeen slotfeest.
-Je sluit elke bijeenkomst af met een leuke activiteit (tekenen, knutselen, etc.).
-De bijeenkomsten gaan door in de bib, de dag en het tijdstip worden in samenspraak vastgelegd.
-Indien gewenst kunnen de voorbereidingen in de bib gebeuren. Het nodige materiaal wordt door de bib ter
beschikking gesteld.
Wat wordt er van jou verwacht?
-Enthousiasme en creativiteit
-Enige ervaring met kinderen begeleiden
Interesse? Stuur dan voor eind mei een mail naar zainab.elyacoubi@ivebic.be of bel naar het nummer 03 288 27 40

Cartoontentoonstelling ‘Handicap: een zaak van mensenrechten’
de

In de maand juni brengt de bib voor de 2 keer een cartoontentoonstelling van de vzw GRIP over handicaps. Deze
cartoons zijn een selectie die er kwam als resultaat van een wedstrijd, die georganiseerd werd naar aanleiding van het
VN-verdrag over de Rechten van Personen met een handicap. Door ons op een andere manier naar deze boeiende
tentoonstelling te laten kijken, wil de vzw gelijke rechten en gelijke kansen voor personen met een handicap
nastreven.
Locatie: In de bib
Tijdstip: van 2 juni t.e.m. 25 juni 2014, tijdens de openingsuren van de bib.
Toegang: gratis

Begin zomervakantie
Omdat het vorig jaar zo lekker was, willen wij ook dit jaar de mensen trakteren op een bolletje ijs. De ijskar zal weer
voor de deur staan. Op woensdagnamiddag 25 juni, tussen 14 en 17 uur kunnen alle passanten aan de balie van de
bib een bonnetje halen voor een gratis ijsje. Aanbod zolang de voorraad strekt.

U kunt de bibliotheek bezoeken op:
Maandag, dinsdag en donderdag: van 16 tot 20 u
Woensdag van 10 tot 12 u & van 13 tot 20 u
Vrijdag: van 13 tot 17 u
Zaterdag van 10 tot 12 u
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