
schooljaar 2021-2022
inclusief

bibkalender 

aanbod voor de kleuterleerkracht

Kleuters in de bib





Wil je jouw kleuters alle
kansen geven en samen

met hen de wereld
ontdekken?

 
 

Dat kan! In de klas!
Dat kan! In de bib!

 
Met deze brochure stellen we ons aanbod voor

het kleuteronderwijs voor.



Met de kleuters op
bezoek in de bib

Jouw klas is welkom om
samen met een

bibmedewerker op
verkenningstocht te gaan in

de bibliotheek.
 
 
 
 

De kleuters krijgen een
speelse rondleiding en de

tocht eindigt altijd met een
spannend verhaal.

Inschrijven en info via
bibliotheek@zwevegem.be



Een ideale manier
om de wereld van

boeken en de bib te
leren kennen.

 
Om de klasbezoeken op
een veilige en plezante
manier te organiseren

kan een bezoek om
boeken uit te lenen 

 op afspraak in de
bibliotheek.

 
Klassen die naar de bibus

gaan, volgen het
rittenschema.

 

Langskomen met de klas om
boeken uit te lenen kan ook!

Je kan een afspraak maken 
via bibliotheek@zwevegem.be
 



Doe mee met de klas en win een boek!
 

De Leesjury is een leesclub voor kinderen en
jongeren waarin je een aantal boeken leest en er

met je leeftijdsgenoten over kan praten. 
 

Je kan hieraan deelnemen met de 3e kleuterklas
door de 8 genomineerde boeken voor te lezen en
samen met de kleuters jullie favoriet te kiezen.

 
Schrijf je in vóór 1 oktober in de bib of bibus of mail

naar lotte.segaert@zwevegem.be
 

Je ontvangt van ons in oktober een pakket van 8
boeken met werkmodel en stemformulieren.

Dit pakket mag je houden tot je alle boeken hebt
gelezen en besproken. Elke kleuter brengt zijn stem

uit tegen half april.
 

De medewerkers van de bib of bibus komen de
stemmen feestelijk ophalen en wie weet wint jouw

klas een boek!



Boekenlijst leesjaar 2021-2022

Winnaar leesjaar 2020-2021



klaskaart

Handig voor de
leerkracht

Elke klas van de
Zwevegemse scholen

krijgt bij  het begin van
het schooljaar een

gratis lenerskaart.  Je
kan deze aanvragen via

de directie van je
school.  

Alle materialen die je gebruikt in de klas kan je
uitlenen met deze klaskaart.  

 
Op de kaart kunnen max. 70 boeken worden geleend

voor een periode van 6 weken.
 

Je kan de uitleentermijn eenmaal verlengen 
(tot 12 weken).

 
Je betaalt geen boete.

 

Alle materialen die uitgeleend zijn op de klaskaart
moet je aan het einde van het schooljaar binnen

brengen. Alle verloren en niet-teruggebrachte
materialen worden aan de school gefactureerd.



thema-
pakketten

Je kan een themapakket vinden in onze catalogus
met de zoekterm themapakket en het gewenste

thema. Bijvoorbeeld 'themapakket ruimte'.
Tik je in het zoekveld 'themapakket'  in,  dan krijg je

een volledig overzicht.
 

Je ziet meteen of ze beschikbaar zijn en je kan de
pakketten ook online reserveren. 

 
Een themapakket kan enkel ontleend worden met

een klaskaart.  Je kan er max. twee per keer
meenemen.

 
 

De bib verzamelt rond
populaire thema's een
aantal boeken in een

themapakket.
Deze zijn opgedeeld in

de leeftijdsgroepen
peuter en 1e kleuter &

2e en 3e kleuter.

Heb je zelf  een suggestie voor een
nieuw boek of thema?
Laat het ons zeker weten via
bibliotheek@zwevegem.be



vertelplaten

Vertelplaten zijn
grote prenten van

een bestaand
prentenboek die je

kan gebruiken in een
Kamishibai.

De verteller leest de tekst op de achterzijde
terwijl  de kinderen geboeid kijken naar de prent

die in het verteltheater getoond wordt.
 

Je kan de vertelplaten ook gebruiken zonder
Kamishibai.

 
 

Wil  je meer weten over werken met een
Kamishibai?

Lees het boek 'Aan de slag met
Kamishibai'  van Inge Umans

 
 



Fundels zijn digitale prentenboeken die je kan
downloaden.

 
 De prentenboeken worden voorgelezen, je kan

spelletjes spelen rond het boek en nog veel
meer.

 
Met je Mijn Bibliotheek-account  kan je 7

fundels lenen die je 4 weken kan bijhouden.
 

Fundels bekijken en downloaden kan via de
computer, je smartphone, een Android-tablet of

een iPad. 
 
 

Fundels

Voor meer info 
surf naar
www.fundels.com 
of vraag raad in de
bibliotheek.



voorlees-
uurtje

Na school

Elke eerste en derde vrijdag
van de maand zijn alle

kleuters welkom op het
voorleesuurtje van de bib. 

 
We zorgen elke keer voor een
leuk verhaal met een spel of

knutselopdracht om af te
sluiten.

 
We spreken af in de Letterdief

van 15u45 tot 16u30.
 



verrassing
in je valies

De bib voorziet elke
zomervakantie een pakket van

verrassende, nieuwe boeken
voor de leeftijdsgroep waar jij

les aan geeft.
 

We verwachten het pakket na
de zomervakantie terug, samen
met een leuke foto van jou met

je favoriete boek.
 

Zo kunnen we de kinderen
laten zien welk boek hun juf of

meester aanraadt. 

Elke leerkracht ontvangt hiervoor een brief eind mei.



schooljaar
maandag:
13u20 -  16u00
16u30 -  18u00
dinsdag:
13u20 -  16u00
16u30 -  18u00
woensdag:
08u40 -  12u00
15u00 -  16u00
16u30 -  18u00
donderdag:
13u20 -  16u00
16u30 -  18u00
vrijdag: 
08u45 -  10u30
10u30 -  13u00
13u30 -  16u00
 
schoolvakanties
maandag:
13u30 -  14u30
14u30 -  16u00
16u30 -  18u00
donderdag:
14u30 -  16u00
16u30 -  18u00
 
 
 

 
 
Gemeenteschool Heestert
De Gilde Sint-Denijs
.
Gemeenteschool Sint-Denijs
kerk Heestert
.
Vrije Basisschool Moen 
WZC Marialove Heestert
Vrije Basisschool Otegem
.
Vrije Basisschool Otegem
kerk Knokke
.
Gemeenteschool Klim-op
Vrije Basisschool Kappaert
kerk Knokke
 
 
 
WZC Marialove Heestert
kerk Heestert
De Gilde Sint-Denijs
.
Vrije Basisschool Kappaert
kerk Moen
 
 
 

(afwisselend Moense Beekstr.
-  Moenplaats)

(kerk Kappaert)

(kerk Kappaert)

Aangepaste openingsuren bibliotheek:

maandag: 
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
 

13u00 tot 19u00
13u00 tot 19u00
13u00 tot 19u00
13u00 tot 19u00
13u00 tot 19u00
09u00 tot 12u00
 

Langskomen
met de klas kan

in de
voormiddag op

afspraak

Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem - 056 76 59 00 -  bibliotheek@zwevegem.be

Rittenschema bibus:

Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem - 0498 17 77 71 -  bibus@zwevegem.be






