Activiteiten voor scholen in de
Nederlandstalige bibliotheek De Boekenmolen
Schooljaar 2017-2018
1e graad
Boekenverkoop
De bibliotheek organiseert jaarlijks in oktober en november een verkoop van oude boeken
aan een spotprijs (€0,30/boek en €0,10/tijdschrift). Dit jaar loopt de boekenverkoop van
zaterdag 7 oktober tot en met vrijdag 10 november 2017.
De scholen van Sint-Jans-Molenbeek krijgen de kans om op vrijdag 6 oktober 2017 tussen 11u
en 15u30, vóór de start van de verkoop, een keuze te maken uit de collectie afgevoerde
jeugdboeken.

Jeugdboekenmaand
De Jeugdboekenmaand is één van de belangrijkste acties van de bibliotheek om leesplezier bij
de kinderen te stimuleren. Tijdens de Jeugdboekenmaand nodigen we de klassen uit in de
bibliotheek voor een programma waarbij we de kinderen zoveel mogelijk laten genieten van
sterke verhalen.
De Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest, de
overkoepelende leesbevorderingsorganisatie voor Vlaanderen en
Brussel. Het thema dit jaar is Eureka! Wetenschap & techniek. Meer
info op http://www.jeugdboekenmaand.be.
Aanbod:
Verteltheater door Bert Vannieuwenhuyse
Bert Vannieuwenhuyse werkt al vijftien jaar als acteur voor televisie en theater. Het spelen
voor kinderen vormt een rode draad doorheen zijn carrière. Voor de Jeugdboekenmaand
maakt hij een minivoorstelling op maat van leerlingen van de eerste graad, aangepast aan het
thema.
3 grote groepen (max. 40 lln)
Maandag 26 februari 2018 om 9u, 10u30 en 13u30
Duur: 60 min.

Vertelvoorstelling door Hilde Rogge
Verhalen vertellen is Hilde Rogge’s grote passie. En dat merk je meteen als je haar bezig ziet.
Hilde heeft een bijzonder expressieve manier van vertellen: met heel haar lichaam brengt ze
de personages en de gebeurtenissen uit het verhaal tot leven . Je “ziet” en “hoort” haar
verhalen. Hilde’s enthousiasme werkt dan ook heel aanstekelijk….
3 grote groepen (max. 40 lln)
Vrijdag 2 maart 2018 om 9u, 10u30 en 13u30
Duur: 60 min.
Hoe deelnemen?
Inschrijven doe je door een inschrijvingsformulier ten laatste op vrijdag 6 oktober ingevuld
terug te bezorgen aan de bibliotheek. Dit mag afgegeven, gefaxt of gemaild worden.
Graag één formulier per klas per activiteit invullen. Je kan meerdere mogelijke data en/of
uren opgeven.
De inschrijving is pas in orde nadat je een bevestiging hebt ontvangen van de bibliotheek.
Deze activiteit is gratis en gaat door in de bibliotheek De Boekenmolen, Hovenierstraat 47A, te
Sint-Jans-Molenbeek.
Annuleren kan ten laatste twee maanden op voorhand, anders wordt de kostprijs van de
activiteit aangerekend.

