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Kinder- en jeugdjury, leesjaar 2012-2013 (voor groep 2 – 6 tot 8 jaar)
KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. We starten in oktober 2012 met
groep 2: kinderen van 6 tot 8 jaar (1ste en 2de leerjaar). In de leeszaal van de bibliotheek
komen we om de twee weken samen met de juryleden en begeleidster Inge om het boek te
bespreken dat de kinderen hebben gelezen. Op 15 oktober is er een startvergadering waarop
de ouders gevraagd worden aanwezig te zijn. De bijeenkomsten vinden plaats op
maandagnamiddag vanaf 16u30, een bespreking duurt ongeveer 45 minuten.
Maandag 15 oktober (startvergadering), 5 en 19 november, 3 en 17 december, 7 en 21
januari 2013, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart – gratis mits inschrijving
Leesbevordering: “Stapel van boeken!”
In het najaar gaat het project “Stapel van boeken!” van start voor kinderen tussen 6 en 12 jaar,
met focus op leesplezier. We houden een spaaractie waarmee kinderen die de leesmicrobe te
pakken hebben kunnen deelnemen aan een kei-coole activiteit. Georganiseerd door de
Rupelbibliotheken, meer info vind je op de website van jouw bib – of in de bib zelf natuurlijk.
Bib Verwendag en Bibliotheekweek: “Wie wordt de bibste van het land?”
Tijdens de Bibliotheekweek 2012 (20 t.e.m. 28 oktober) kan je deelnemen aan een toffe
wedstrijd waarmee je leuke prijzen kan winnen! Op zaterdag 20 oktober organiseren we dan
ook nog eens een heuse Verwendag: een bruisend programma met allerlei activiteiten en
feestelijkheden, waarbij de bezoeker in de watten wordt gelegd – iets om naar uit te kijken!
Catalogus
De catalogus van de bib was aan vernieuwing toe. Vanaf eind augustus krijgt die een
vernieuwd uitzicht om het gebruiksgemak te verhogen. Neem zeker eens een kijkje op:
http://www.ivebic.be of op http://isis.provant.be/?g=ivebic
De bib leest voor aan kinderen
De bib organiseert voorleesuurtjes met de hulp van onze voorleesjuffen Christine en Lut.
Twee keer per maand op woensdag nodigen zij alle kinderen tussen 3 en 7 jaar uit voor een
leuke voorleesnamiddag, gevolgd door een knutselactiviteit en een verrassingshapje.
Woensdagnamiddagen 5 en 19 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november,
5 en 19 december 2012 – 15 tot 16 uur – gratis, maar wel reserveren

Leeskring
Wil je graag jouw leeservaring eens delen met gelijkgestemden, of ben je soms je weg kwijt
tussen het ruime aanbod van boeken en wil je de mening van een kenner eens horen? In de
leeskring worden boeken besproken die een literaire waarde hebben, of die iets in beweging

brachten. Alle aspecten van het werk komen aan bod; niet enkel het verhaal, de personages,
de schrijfstijl, maar ook weetjes over de auteur, of de opzet van het boek, …
Normaliter elke laatste dinsdag van de maand, maar uitzonderlijk op dinsdag 23 oktober en
dinsdag 18 december!
Mediargus
De meeste oude krantenartikelen worden opgeslagen in een grote databank die je kan
bevragen of waarin je kan bladeren. Niet iedereen heeft toegang tot die databank, maar in de
bib zijn Mediasearch en Persmappen gratis te raadplegen!

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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