Activiteiten voor scholen in de
Nederlandstalige bibliotheek De Boekenmolen
Schooljaar 2017-2018
2e en 3e 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.

Leeslijn
De Brusselse bibliotheken maken van 2017-2018 een speciaal
leeslijnjaar. We werken een volledig schooljaar rond het thema van
de jeugdboekenmaand: Eureka! Wetenschap & techniek. We willen
leesbevordering koppelen aan talentontwikkeling en STEAM-educatie
(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). De
bibliotheek wil kinderen laten ontdekken dat wetenschap en techniek
heel dichtbij zijn in het dagelijks leven en dat zij zelf ook een actieve
rol kunnen spelen.
De jeugdboekenmaand loopt tijdens de maand maart en is een
initiatief van Iedereen Leest, de overkoepelende leesbevorderingsorganisatie voor Vlaanderen
en Brussel (www.jeugdboekenmaand.be).
Aanbod:
Najaar:
2e graad:
Workshop Mooi en cool met chemie van Natuur en Wetenschap vzw. Chemie is supercool en
overal aanwezig. Samen met de leerlingen doen we enkele proefjes om dit te ontdekken en
nadien maken we enkele verzorgingsproducten (bruisballen, haargel en badzout).
2 klassen (max. 20 lln)
Donderdag 26 oktober 2017 om 9u en 12u45.
Duur: 2u30

Voorjaar:
2e graad:
Workshop Maak van licht je superkracht!. Photonics Explorer van de VUB is een lab-in-a-box
voor scholen, waarbij de beginselen van fotonica uitgelegd worden op basis van
leerdoelstellingen en met uitgewerkte werkbladen. Aan de hand van een interactieve
presentatie wordt aangetoond dat fotonica, de wetenschap van het licht, meer voorkomt in
het dagelijkse leven van kinderen dan ze zouden denken. Tijdens deze workshops wordt de
werking uitgelegd van een aantal basisbegrippen en gaan de kinderen zelf aan de slag met:
infrarood camera, LCD scherm, kleurenmenging, optische vezels, virtual reality brillen…
2 klassen (max. 20 lln)
Donderdag 18 januari 2018 om 9u30 en 13u15
Duur: 2u

3e graad:
Filosoferen met kinderen door Eef Cornelissen. Leeft een appel? Wat is het verschil tussen
een wetenschapper en een tovenaar? Mogen we experimenteren met apen? In het
filosofielabo laat je je vertrouwde gedachten over jezelf en de wereld even los. Vreemde
objecten leiden je langs een pad waar vragen belangrijker zijn dan antwoorden!
4 klassen (max. 20 lln)
Donderdag 1 maart 2018 om 9u, 10u, 11u en 13u30
Duur: 60 min.

2e graad:
Verteltheater door Meneer Zee. Wie hem al aan het werk zag, weet het: Meneer Zee staat
garant voor een bontgekleurde en fantasierijke voorstelling. Bovendien muzikaal ondersteund
en visueel heel sterk. Meneer Zee probeert altijd zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van
de kinderen aan te sluiten en schrijft zelf de tekst van zijn voorstelling. Het thema
‘Wetenschap en techniek’ zal weer de aanleiding zijn voor een gek spektakel.
3 groepen (max. 40 lln)
Maandag 5 maart 2018 om 9u, 10u30 en 13u30
Duur: 60 min.

2e en 3e graad:
In samenwerking met LEGO helpen we jullie om de meest fantastische taferelen uit een
jeugdboek na te bouwen. In het najaar ontvangen jullie een boek dat klassikaal gelezen wordt,
daarna volgt een planningsfase waarin samen met de kinderen wordt nagedacht over wat en
hoe er precies gaat nagebouwd worden uit het boek. In februari of maart krijg je dan een
LEGO-doos te beschikking om in de klas of in de bibliotheek effectief aan het bouwen te slaan.
Het is de bedoeling dat het resultaat gedigitaliseerd wordt, door het te fotograferen of filmen.
Het resultaat zal te zien zijn op een grandioos slotfeest in het centrum van Brussel, op vrijdag
27 april 2018. Meer info en een link om in te schrijven ontvang je via mail van Muntpunt.
3e graad:
Auteurslezing door Luc Embrechts. De auteur van de grappige en spannende
reeks ‘Uitvinderszootje’ praat over Hoe komt een boek tot stand?, Waar komen
de ideeën vandaan?, Welke stappen komen er aan bod bij het schrijven van een
boek? en stelt zijn boeken voor, o.a. door enkele korte fragmenten voor te
lezen. Uiteraard is er ook tijd om vragen te stellen.
2 groepen (max. 40 lln)
Donderdag 19 april 2018 om 10u30 en 13u15
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.
De activiteiten zijn gratis en gaan 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.

