Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Winnaars jeugdboekenweek 2015
De scholen van Hemiksem en Schelle deden weer talrijk mee aan de wedstrijd van de jeugdboekenweek. Ditmaal
rond de thema’s ‘humor’. Het resultaat mocht er weer zijn en daarom zijn alle binnengebrachte werken te bewonderen
in de bibliotheek.
Het was dus weer moeilijk kiezen maar na een grondige jurering heeft de bib volgende winnaars uitgekozen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1A van GBS De Klim
2B van GBS De Klim
3A van de Sint-Lutgardisschool
4C van VBH De Zonnekesschool
5B van Jan Sanders
6A van de Sint-Lutgardisschool

Een dikke proficiat aan de winnaars en aan alle anderen voor jullie deelname aan de klaswedstrijd in het kader van de
Jeugdboekenweek!

Sluitingsdagen
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 1 mei: Feest van de arbeid
Donderdag 14 mei: Onze-Heer-Hemelvaart
Maandag 25 mei: Pinkstermaandag
Zaterdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Dinsdag 21 juli: Nationale feestdag
Zaterdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart

Cursus over smart Phones / tablet (Android) - ‘iPad’ of ‘iPhone’
Zowel de cursus over het gebruik van smart Phones (start 5 mei) als over het gebruik van tablets (Android) (start 2
juni) zijn volzet. Indien u interesse heeft om een van deze cursussen te volgen, dan kan u zich inschrijven op een
wachtlijst. Zijn er voldoende kandidaten dan organiseert de bibliotheek een herhaling in het najaar. Beide cursussen
vinden plaats in de bibliotheek en kosten 10 euro.

Ook met betrekking tot het leren werken met een iPad of iPhone wordt een wachtlijst aangelegd. Indien er genoeg
geïnteresseerden zijn dan richt de bibliotheek een cursus in.

Tentoonstelling ‘Leeuwenpraatjes’
De tentoonstelling is gericht naar kinderen van 5 tot 8 jaar. Aan de hand van het boek: “De fabels van Aesopus”
bewerkt door Imme Dros en geïllustreerd door Fulvio Testa leren kinderen wat een fabel is.
De tentoonstelling is interactief: kinderen mogen niet alleen kijken maar ook doen. Na een bezoek aan de
tentoonstelling in de bibliotheek kunnen kinderen de typische kenmerken van een fabel zoals de moraal van het
verhaal of de focus op dieren benoemen.

Locatie: In de bibliotheek
Tijdstip: van half mei t.e.m. half juni 2015, tijdens de openingsuren van de bib.
Toegang: gratis

Begin de zomer met een ijsje van de bib!
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 24 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.

Grote boekenverkoop
Van 22 tot 27 juni wordt in de bibliotheek tijdens de openingsuren een grote boekenverkoop gehouden. In die week
worden enkele honderden boeken verkocht, zowel fictie als non-fictie jeugd en volwassenen. Ook een klein aantal
vreemdtalige boeken.

Zomerspaaractie 2015
Om het lezen bij kinderen te bevorderen organiseren de bibliotheken van de Rupelstreek ook deze zomer weer een
spaaractie. Kinderen kunnen in elke bib in de Rupelstreek hun spaarkaart halen. Voor elk gelezen boek krijgen ze bij
het inleveren één of meer stempels. De spaarkaart is in elke Rupelbib geldig! Wanneer de kaart vol is krijgen de
kinderen een verrassing. Uit alle ingeleverde kaarten worden na afloop van de actie enkele gelukkigen geloot. Voor
hen is er een “zomerse” prijs weggelegd. En voor de beste lezer is er uiteraard een aanmoedigingsprijs!

Verhalenparade Rupelbib
Voorlezen is in de bibliotheek van IveBiC een traditie. Sinds 2013 werken we hiervoor samen met de andere bibs van
de Rupelstreek. Door deze samenwerking kon onze bibliotheek een extra kamishibai-theater aanschaffen en extra
knutselmateriaal kopen.
Voorlezen is voor een kind heel belangrijk. Het is gezellig en van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.
Dankzij voorlezen wordt het gevoel voor taal spelenderwijs ontwikkeld. Voorlezen helpt ook de fantasie van jonge
kinderen te stimuleren. Wanneer je kindje wordt voorgelezen maakt het bovendien op een fijne manier kennis met de
wereld van de boeken.
De bib nodigt dan ook graag alle kindjes tussen 3 en 7 jaar uit om te komen luisteren naar de verhalen van onze
voorlezers Chris, Inge en Frans. Om beurten nemen zij onze jongste lezertjes mee in de spannende wereld van het
prentenboek. Na het voorlezen is er altijd een gezellig knutselmoment.
Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van onze voorlezers kunnen de ouders en grootouders
genieten van een kopje koffie of thee.
Het voorleesuurtje vraagt wel enkele voorbereidingen. Daarom vragen we jullie om op voorhand in te schrijven.
Locatie: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: Woensdagen 20 mei en 10 juni, 16 en 30 september, 7 en 21 oktober, 18 en 25 november, 16 december
2015 van 15 tot 16 uur.
Toegang: gratis (reservatie verplicht)
Info: in de bib | 03 288 27 40 | bibliotheekbalie@ivebic.be

Actie Vlieg 2015
Tijdens de zomer gaat heel het land weer op zoek naar de schatten van ‘Vlieg!’. En uiteraard doet de bib ook dit jaar
weer mee. Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de bibliotheek en zoek mee naar de schatten van
Vlieg. De bib organiseert een heuse ‘Vlieg!’ zoektocht! Je kan er een leuk verrassingspakketje mee verdienen.
Tot binnenkort in de bib!
Locatie: Bibliotheek - Heuvelstraat 111-117 - 2620 Hemiksem

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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