
 

Geraardsbergen, 9 februari 2021 

Beste directie en leerkrachten, 

 

De maand maart komt er aan, traditioneel dé Jeugdboekenmaand. Het thema dit jaar is 

‘Lezen is een feest’. 

Maar helaas! Het corona-virus is nog steeds onder ons… 

Omdat bibliotheekbezoek voorlopig niet kan, hebben we voor jullie leerlingen een 

alternatief programma uitgewerkt. 

1. Voor de 1ste en 2de kleuterklas:  

‘Anna in de bibliotheek’ van Kathleen Amant: gratis vertelplaten en memory-spel; met 

afbeeldingen gelinkt aan onze bibliotheek. Laat je kleuters kennismaken met de bib aan 

de hand van een memoryspel met foto’s. Een goed alternatief voor een fysiek 

bibliotheekbezoek. 

➢ Inschrijven: via bibbezoek@geraardsbergen.be, met vermelding van klas 

 

2. Voor de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar: 

Een memory-spel in het thema ‘Feest’ met vragen en afbeeldingen dat in onze 

bibliotheek gratis kan uitgeleend worden. 

➢ Inschrijven: via bibbezoek@geraardsbergen.be, met vermelding van klas. Per school kan 

het spel voor een week worden uitgeleend. 

 

3. Voor het 2de leerjaar: 

De online voorstelling ‘De KUNST van het VOORlezen’  door ‘De Leesbeesten’ (met o.m. 

actrice Ann Ceurvels). De voorstelling vindt plaats op dinsdag 16 maart, naar keuze om 9 

u., 10 u. of 11 u. in uw klas. U vindt hier een teaser: https://vimeo.com/507660935 

➢ Wij vragen een bijdrage van 20 euro per klas voor deze voorstelling; u krijgt de factuur 

achteraf. 

➢ In de technische fiche in bijlage leest u wat u moet voorzien om van deze online 

voorstelling een succes te maken. 

➢ Per voorstelling kunnen maximaal 3 klassen deelnemen. 
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➢ Inschrijven kan via bibbezoek@geraardsbergen.be met vermelding van aantal klassen en 

uur van voorkeur. 

➢ Op 15 maart bezorgen we u de Zoom-link voor de voorstelling. 

 

4. Voor het 3de tot en met 6de leerjaar: 

De online vertelling ‘Het hartroerende verhaal van Hartenhaas’ door vertelster Hilde 

Rogge. Deze voorstelling kan tussen 1 en 31 maart op een door u zelfgekozen tijdstip 

bekeken worden. 

➢ Wij vragen een bijdrage van 20 euro per klas voor deze voorstelling; u krijgt de factuur 

achteraf. 

➢ Inschrijven kan via bibbezoek@geraardsbergen.be met vermelding van aantal klassen 

➢ U ontvangt van ons tijdig de link naar de voorstelling. 

 

5. Voor het 4de tot en met 6de leerjaar: 

‘Iedereen Leest’, de organisator van de Jeugdboekenmaand, heeft eveneens een speciale 

corona-versie van het Bibster-spel uitgewerkt, de ‘Bibster Quest’, waarbij u geen fysieke 

boeken nodig heeft.  Zie https://iedereenleest.be/over-lezen/nieuws/twee-

bibsterspelen-voor-jeugdboekenmaand-2021. Het spel kan gespeeld worden gedurende 

de hele maand maart, op een tijdstip dat u past; ofwel voor heel de klas met één 

computer , of per 2 kinderen met een eigen tablet.  

➢ Inschrijven: via bibbezoek@geraardsbergen.be met vermelding van klas, datum en uur; 

na inschrijving ontvangt u van ons de spel- en startcode. 

 

 

U vindt dit aanbod ook op onze website: https://geraardsbergen.bibliotheek.be/scholen 

 

Wij kijken uit naar uw reacties, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul De Taeye / Birgit Van Noten 

Bibliothecaris / Educatief medewerker 

Openbare Bibliotheek 

Gasthuisstraat 28 

9500 Geraardsbergen 

054 43 72 30 – 0498 25 67 26 

bibbezoek@geraardsbergen.be 
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