Voorleesweek
Uitgangspunt:
Tijdens de Voorleesweek wil de bibliotheek het belang van voorlezen extra in de verf zetten.
Voor de allerkleinsten is voorgelezen worden zowat de enige manier om met verhalen in
contact te komen. Maar ook als de kinderen zelf kunnen lezen, blijven ze genieten van
voorlezen. En zelfs jongeren kunnen volledig opgaan in verhalen. Een extra aspect hierbij is
het belang van de thuistaal: als kinderen voorgelezen worden in hun moedertaal werkt dit
heel stimulerend voor hun algemene taalontwikkeling en hun identiteitsvorming. Die
boodschap wil de bibliotheek het hele jaar door uitdragen, met de Voorleesweek als
hoogtepunt.
Doel:
- Voorleesplezier: kinderen laten genieten van verhalen en hen toe leiden naar nieuwe,
onbekende boeken.
- Voorleespromotie: ouders, kinderbegeleiders, leerkrachten, brugpersonen…
enthousiasmeren om zelf meer voor te lezen of te vertellen aan kinderen en aan jongeren.
- Diversiteit: door de organisatie van meertalige voorleesuurtjes wil de bibliotheek extra
aandacht vragen voor het belang van de thuistalen en ouders stimuleren om zelf voor te
lezen of te vertellen in de moedertaal.
- Een voorleescommunity-gevoel creëren: kinderen, ouders, leerkrachten, vrijwilligers,
kinderbegeleiders… een hart onder de riem steken en aanmoedigen om te blijven
voorlezen.
Organisatie:
De Voorleesweek is een initiatief van Iedereen Leest, de overkoepelende
leesbevorderingsorganisatie voor Vlaanderen en Brussel (www.iedereenleest.be).
In 2016 loopt de Voorleesweek van 19 tot 27 november.
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 (Nederlands plus een of meer andere talen). Meer informatie over de
derde editie van Brussels Reads Aloud zal vanaf september te vinden zijn op
http://brusselsebibliotheken.be/brusselsreadsaloud.

1e en 2e kleuterklas:
Kijk uit, Millie!: workshop door Frank Daenen
Een echte workshop, geschikt voor kleuters van alle leeftijden, zelfs voor de meisjes en
jongens die nog maar nét gestart zijn! Aan de hand van een live-tekening maken de kinderen
kennis met Millie, de hoofdfiguur uit ‘Millie Duizendvoet’ en ‘Kijk uit, Millie!’.
Millie is verdrietig. Waarom? Dat ontdekken de kleuters tijdens de gezellige
voorleessessie. Maar ze zal niet lang meer verdrietig zijn, de kinderen
mogen namelijk cadeautjes voor Millie bedenken. Cadeautjes die ik
speciaal voor hun zal tekenen en die ze zelf mogen inkleuren. Zal Millie blij
worden van al die cadeautjes? Dat komen we pas te weten wanneer ik een
nieuwe tekening van Millie maak. Tijdens de workshop neem ik ook even
mijn gitaar om samen ‘het Veterlied’ van ‘Millie Duizendvoet’ te zingen.
http://www.frankdaenen.be/lezingen/
4 klassen (max. 30 lln)
Maandag 21 november 2016 om 9u en 10u30
Donderdag 24 november 2016 om 9u en 10u30
Duur: 60 min.
Hoe deelnemen?
Inschrijven doe je door een inschrijvingsformulier ten laatste op 30 september 2016 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.
Alle activiteiten zijn gratis en gaan door in de bibliotheek De Boekenmolen, Hovenierstraat
47A, te Sint-Jans-Molenbeek, tenzij anders vermeld.
Annuleren kan ten laatste twee maanden op voorhand, anders wordt de kostprijs van de
activiteit aangerekend.

