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De bib, ook voor kleuters? 

Je wil jouw kleuters alle kansen geven en samen  
met hen de (boeken)wereld ontdekken?  
Dat kan! In de klas! 
Dat kan! In de bib! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met deze brochure willen we ons aanbod voor het 

kleuteronderwijs voorstellen.  

 

 
1. Met de kleuters op bezoek in de bib of bibus 

 

Kom met je kleuterklas op bezoek.  

De kleuters gaan met een bibmedewerker op verkenningstocht in de bib of bibus. 

Kleuters ontdekken dat in boeken kijken en naar de bib gaan plezant is. We 

eindigen de tocht met een verhaaltje.  

 

Voorleesweek in de letterdief 

De Voorleesweek zal lopen van 16 tot en met 24 november 2019. We hopen 

opnieuw alle kleuterklassen te mogen verwelkomen. 

  



2. Klaskaarten 

 

 

Elke klas van de Zwevegemse scholen krijgt bij het begin van het schooljaar 

een gratis lenerskaart. Je kan die kaart aanvragen via de directie van je 

school. 

Wat kan je doen met de klaskaart? 

- Zelf een pakket boeken komen lenen voor de klas ; je kan 70 
boeken lenen voor 6 weken 
 

- Boeken lenen met de klas : elke kleuter kiest een boek, de 
uitleningen worden genoteerd op de klaskaart.  
 
Kom je regelmatig met de klas, geef dan op voorhand alle data 
door, zo kunnen wij de klassikale bezoeken beter op elkaar 
afstemmen. 
 

- Je kan met deze kaart ook gratis dvd’s en luisterboeken ontlenen.  
 

- Themapakketten ontlenen (zie punt 3) 
 

Opgelet 

Je kan de boeken eenmaal verlengen (12 weken in totaal). Je kan steeds 

online of telefonisch verlengen. 

Met de klaskaart betaal je geen boete, wel de portkosten bij een 

3e en 4e maningsbrief! 

De klaskaart is een lenerskaart voor de klas en niet voor persoonlijk 

gebruik. Alle materialen van de klaskaart breng je terug binnen tegen 

het einde van het schooljaar. Alle verloren en niet teruggebrachte 

materialen worden op het einde van het schooljaar aan de school 

gefactureerd. 

 

  

http://winob.be/winob/uitzicht


3. Themapakketten  

 

In de kleuterklas wordt veel rond thema’s gewerkt. 

We verzamelen per thema een aantal boeken in een themapakket.  

De themapakketten zijn opgedeeld in 2 leeftijdsgroepen :- peuter en 1e kleuter 

- 2e en 3e kleuter 

Ben je geïnteresseerd in een themapakket? 

Vraag er naar in de bib of bibus of kijk in onze catalogus. 

 

Hoe zoek je een themapakket in de catalogus? 

Zoek in onze catalogus zwevegem.bibliotheek.be  

1. Tik in het zoekveld ‘themapakket’. 

2. Je krijgt een overzicht van al onze themapakketten. Je kan ook een thema aan 

de zoekopdracht toevoegen vb themapakket ruimte. 

3. Klik je keuze aan. Je ziet meteen of het themapakket beschikbaar is en welke 

boeken er in dit pakket zitten. 

4. Wil je dit pakket online* reserveren: klik dan op                                       en 

daarna op reserveer. Het pakket wordt voor jou klaargezet in de bib of bibus. 

 

Een themapakket kan je enkel ontlenen met een klaskaart (max. 2 pakketten).  

 

Misschien heb je zelf nog een suggestie voor een nieuw boek of thema?  

Alle ideeën en opmerkingen zijn welkom! 

 

 

 

*om online te reserveren heb je een “mijn bibliotheek” login nodig. Vraag hulp aan 

een bib medewerker.  



4. Vertelplaten en fundels 

 

 

Vertelplaten  

Vertelplaten of kamishibai zijn grote platen van een bestaand prentenboek die je 
kan gebruiken in een verteltheater. De verteller kan de tekst lezen op de achterkant 
van de platen terwijl de kinderen geboeid kijken naar de grote platen die in het 
theatertje getoond worden. Kinderen genieten met de kamishibai van een echt 
theaterstuk!  

Heb je geen verteltheater in de klas, dan kan je de vertelplaten ook zo gebruiken.  

De vertelplaten kan je gemakkelijk opzoeken en reserveren in de catalogus  

Zoek op vertelplaten. 

 

Wil je meer weten over werken met een kamishibai? Reserveer het nieuwe boek van 

Inge Umans : Aan de slag met kamishibai. 

 

 

 

 

 

 

Fundels brengen prentenboeken tot leven.  

 Digitale fundels lenen via de bib. 
Je kan   - 7 fundels lenen 

- elke fundel 4 weken lenen 
- geleende fundels offline lezen 

 

Wat heb je nodig? 

1. Een Android-tablet (Android 4.0 of recenter) of een Ipad. 
2. Internet- of wifi-verbinding om de fundel te downloaden. 
3. Een ‘Mijn Bibliotheek-account’.  

 

Geïnteresseerd? Vraag meer info in de bib.  

http://www.bing.com/images/search?q=verteltheater&view=detailv2&&id=73BEADCA61E8CAE1BFC2FCF95192CB5713C1E636&selectedIndex=232&ccid=BWhuPCEN&simid=608006381531760018&thid=OIP.M05686e3c210d2fa25f8733c018238f58o0


5. KJV voor kleuters :  
neem deel met de klas en win een boek! 
 

Wat is KJV?  

De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een leesjury voor kinderen en jongeren 

tussen 4 en 16 jaar.  

Op het einde van een leesjaar worden alle stemmen van heel Vlaanderen geteld en 

worden de winnende boekengekozen.  

Je kan met de 3e kleuterklas (groep 1) hieraan deelnemen!  

 

Waarom deelnemen met de klas?  

Je leert heel wat nieuwe prentenboeken kennen. 

De kleuters ontdekken en kiezen zelf hun mooiste boek. 

 

Hoe kan je deelnemen? 

Schrijf je in vóór 1 oktober 2019 in de bib of bibus  

of mail naar thea.libbrecht@zwevegem.be. 

Je ontvangt in oktober een pakket van 8 boeken met werkmodel. Dat je mag 

houden tot je alle boeken hebt besproken.  Elke kleuter brengt zijn stem uit tegen  

half april 2020. 

De bib of bibus komt de stemmen feestelijk ophalen en wie weet wint de klas een 

boek! 

 

 

 

 

Winnaar Zwevegem 2019 : Plasman 

  

mailto:thea.libbrecht@zwevegem.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wens je gebruik te maken van dit aanbod of heb je andere suggesties of 

opmerkingen, neem contact op met de bib of bibus en vraag naar Dree of 

Thea 

 
 

Tot straks in de bib 
Veel voorleesplezier 
 

 



 Openingstijden bibliotheek Zwevegem: 

 

Maandag:   13u00 tot 19u00 

Dinsdag:   10u00 tot 19u00 

Woensdag:  10u00 tot 19u00 

Donderdag:  13u00 tot 19u00 

Vrijdag:   13u00 tot 19u00 

Zaterdag:   09u00 tot 12u00 

 

 

 

  Rittenschema bibus: 

 

SCHOOLJAAR  

Maandag: 

13u20 - 16u00  gemeenteschool Heestert (afwisselend Gauwelstr. - Vierkeerstr.)  

16u30 - 18u00  de Gilde Sint-Denijs  

Dinsdag: 

13u20 - 16u00  gemeenteschool Sint-Denijs  

16u30 - 18u00  kerk Heestert 

Woensdag: 

08u40 - 12u00  Vrije basisschool Moen (afwisselend Moense Beekstr. – Moenplaats)  

15u00 - 16u00  WZC Marialove Heestert 

16u30 - 18u00  Vrije basisschool Otegem  

Donderdag: 

13u20 - 16u00 Vrije basisschool Otegem  

16u30 - 18u00  kerk Moen 

Vrijdag: 

08u45-10u30  Gemeenteschool Klim-op (kerk Kappaert) 

10u30-13u00  Vrije basisschool Kappaert (kerk Kappaert) 

13u30-16u00  kerk Knokke  

 

SCHOOLVAKANTIES 
Maandag: 
13u30 - 14u30  WZC Marialove Heestert  
14u30 - 16u00  kerk Heestert  
16u30 - 18u00  de Gilde Sint-Denijs 
Donderdag: 
14u30 - 16u00 Vrije basisschool Otegem 
16u30 - 18u00  kerk Moen 

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

Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem – 0498 17 77 71 - 

bibus@zwevegem.be  


