Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen bib tijdens het najaar
Op volgende dagen zal de bibliotheek in het najaar gesloten zijn, en zijn we jammer genoeg
niet bereikbaar:



Donderdag 1 november – Allerheiligen
Vrijdag 2 november – Allerzielen

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. De juryleden krijgen een lijst
van boeken om te beoordelen, en als alle titels per leeftijdsgroep werden gelezen, wordt een
rangorde opgesteld. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en geteld, zo
weten we welke boeken er door de juryleden bekroond worden.
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 samen met de begeleidster waarop de ouders
gevraagd worden aanwezig te zijn. Zij worden ook gevraagd de kinderen te ondersteunen bij
het lezen van het boek, en het op schrift zetten van de beoordeling. 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

Nieuwe Eb en vloed
Begin juli is de nieuwe Eb en vloed verschenen, waarin je kan kennismaken met allerlei
spannende en interessante activiteiten! De brochure is ook online te raadplegen via de
website van de bib.
Mediargus
Je weet wel dat de kranten berichten over het laatste nieuws uit de wereld of uit jouw buurt,
maar wist je ook dat je die artikels en berichten opnieuw kan bekijken? De meeste artikels
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!
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 je kan deelnemen aan enkele
kei-coole activiteiten voor kinderen die de leesmicrobe te pakken hebben. Georganiseerd door
de Rupelbibliotheken, meer info vind je op de website van jouw bib – of in de bib zelf
natuurlijk.

De bib leest voor aan kinderen
Voorlezen hoeft niet alleen ‘s avonds in je bedje te gebeuren, maar het kan ook overdag, en
ook in de bib!
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 verrassingssnoepje. Elk
kind is samen met zijn mama/papa of oma/opa welkom om 15 uur in de bibliotheek.
Voorlezen is niet alleen plezierig en ontspannend, maar ook goed voor de ontwikkeling van
fantasie en taalgevoel, en bovendien maken kinderen op een fijne manier kennis met de
boeiende wereld van de boeken!
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

Politie Rupelzone leest voor
En ook de politie is van de partij! Politie Rupelzone wil met een bekendheidsactie haar rol in
de maatschappij verduidelijken, en kinderen op een speelse manier laten kennismaken met
wat de politie allemaal doet. Tijdens een voorleesmoment voor kinderen tussen 4 en 8 jaar
wordt er door iemand van de politie voorgelezen uit een jeugdboek waarin één van de figuren
een politieagent is. Bovendien wordt er ook wat meer verteld over het werk van de agent, het
uniform, de politiediensten, … De kinderen mogen dan ook zelf vragen stellen, want alles wat
je wil weten over de politie komt hier aan bod!
Woensdagnamiddag 17 oktober 2012 – 15 tot 16 uur – gratis, maar wel reserveren
Bib Verwendag en Bibliotheekweek: “Wie wordt de bibste van het land?”
Tijdens de Bibliotheekweek 2012 kan je deelnemen aan een toffe wedstrijd waarmee je leuke
prijzen kan winnen! Kom tijdens de week van 20 t.e.m. 28 oktober zeker eens langs voor deze
spetterende actie. Bovendien is het ontlenen van dvd’s, cd’s en cd-roms gedurende de hele
Bibliotheekweek gratis.
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!

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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