Activiteiten voor scholen in de
Nederlandstalige bibliotheek De Boekenmolen
Schooljaar 2017-2018
Kleuterklassen
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.

Voorleesweek
De Voorleesweek is een initiatief van Iedereen Leest, de overkoepelende
leesbevorderingsorganisatie voor Vlaanderen en Brussel. In 2017 loopt ze van 18 tot 26
november en staat in het teken van voorleesvaders. Meer info op www.voorlezen.be.
Tijdens de Voorleesweek organiseren de Brusselse bibliotheken een meertalig
voorleesfestival onder de titel “Brussels Reads Aloud”. In elke bibliotheek zal een meertalig
voorleesmoment georganiseerd worden. In onze bibliotheek kunnen
kinderen vanaf 4 jaar met hun (groot)ouders op woensdag 22 november
van 15u30-16u30 komen luisteren naar een Indisch verhaal in het Engels
en het Nederlands. Meer informatie over de vierde editie van Brussels
Reads Aloud is te vinden op brusselsebibliotheken.be/brusselsreadsaloud.
De Brusselse voorleesweek 2017 staat in het teken van “Nijntje en Nina”.
Dankzij een samenwerking met Uitgeverij Mercis zal in 4 Brusselse
bibliotheken (Anderlecht, Evere, Jette en Sint-Pieters-Woluwe) een
tentoonstelling lopen over Nijntje. Alle Brusselse bibliotheken geven een Nijntje-touch aan
hun Voorleesweekprogramma.
Aanbod:
Onthaalklas, 1e en 2e kleuterklas:
Voor peuters en kleuters organiseert de bibliotheek dit jaar Wadada-danslessen. Wadada
stimuleert taalverwerving op een leuke manier en leert kinderen Nederlands via dans en
bewegingsexpressie. Tijdens de dansles zal gewerkt worden rond verhalen van Nijntje. Na
afloop krijgt elk kind een exemplaar van “Nijntje en Nina” meer naar huis.

1e en 2e kleuterklas:
5 klassen
Maandag 20 november 2017 om 9u, 10u, 11u, 13u15 en 14u15.
Duur: 50 min.
Onthaalklas:
5 klassen (max. 15 lln)
Dinsdag 21 november 2017 om 9u, 10u, 11u, 13u15 en 14u15.
Duur: 50 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.

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:
2e en 3e kleuterklas:
Verteluurtje door eerstejaarsstudenten kleuteronderwijs

Hiervoor werkt de bibliotheek samen met toekomstige kleuterleid(st)ers van de Erasmus
Hogeschool. Voor de studenten biedt deze stage interessante ervaringsmomenten, waarbij
ze verteluurtjes leiden van a tot z. Zij onthalen de kinderen in de bibliotheek, helpen hen
met jassen en mutsen, begeleiden hen naar de plaats van de voorstelling… Dan kan het
spektakel beginnen. De stagiaires brengen eerst het verhaal aan de hand van een bepaalde
verteltechniek (Kamishibai, op een figurenbord, multimedia...). Daarna volgt een
bewegingsactiviteit aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Na het verteluurtje wuiven ze
kinderen uit.
10 klassen
Maandag 12 maart 2018 om 9u30, 10u45, 13u15 en 14u15
Dinsdag 13 maart 2018 om 9u30, 10u45, 13u15 en 14u15
Woensdag 14 maart 2018 om 9u30 en 10u45
Duur: 50 min.
Begeleiding:
Leerkracht en bibliotheekmedewerker. Ook ouders zijn welkom om de activiteit bij te
wonen.
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.

