Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

Kwaliteitslabel ‘Open doek approved’

De bib is de voorbije jaren meer en meer uitgegroeid tot een heus multimediaal schattenparadijs.
Zo hebben we, zoals u vast zelf al ontdekt heeft, een groot aanbod diverse films waaronder ook
wereldcinema. Vaak geniet dit genre weinig bekendheid bij het grote publiek en dat is jammer want
er zitten echte filmparels tussen.
Om deze films meer bekendheid te geven willen Open Doek en de bib ze in de kijker zetten. Vanaf
eind april vindt u in de bib een display met deze films en zullen alle dvd’s uit het genre
‘Wereldcinema’ een label opgeplakt krijgen.
Kom zeker eens een kijkje nemen en laat je verrassen door wat wereldcinema je te bieden
heeft.

DE SCHATTEN VAN VLIEG!

Tijdens de zomervakantie zullen jouw kinderen opnieuw veel vrije tijd hebben.
62 dagen die gevuld kunnen worden met leuke activiteiten! Vlieg hoopt natuurlijk dat er
ook wat cultuur tussen zit.
Ken jij Vlieg eigenlijk al? Vlieg is het maffe insect dat kinderen tot 12 jaar op een speelse manier
warm maakt om aan cultuur te doen. Vlieg doet dit onder andere door acties te organiseren tijdens de
vakantieperiodes. Zo was er vorig jaar de actie ‘De schatten van vlieg!’. Omdat deze actie zo’n groot
succes was gaat Vlieg dit jaar weer op schattenjacht. Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje
nemen in de bib en doe mee met onze superleuke vliegactie! Je kunt er een leuke verrassing mee
winnen!

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien.
DATA 2011!
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 nodigen zij om 15 uur alle
kindjes tussen 3 en 6 jaar uit voor een leuke voorleesnamiddag, gevolgd door een knutselactiviteit
en verrassingssnoepje.
Elk kind is samen met zijn mama/papa of oma/opa welkom om 15u 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 2011! 11 en 25 mei, 15 en 29 juni, 7 en 21 september, 12 en 26 oktober, 9 en
23 november, 7 en 21 december, telkens om 15u.
Info en inschrijvingen: -Bibliotheek Hemiksem – Schelle, Heuvelstraat 111 – 117, Hemiksem,
03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
-Cultuurdienst Hemiksem – Schelle, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be

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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