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INLEIDING
Deze brochure biedt een overzicht van ons aanbod voor de scholen. 

Het betreft onder meer informatie over klasbezoeken en introducties, leesbevorderingsprojecten, 
overzicht van uitleenbare materialen (thematrolleys, themadozen, Tatertaalpakket, Kamishibai en 
vertelplaten, … ) en informatie over onze activiteiten. 

Online
Alle informatie die je in deze brochure vindt, kun je ook raadplegen bij de rubriek scholenwerking 
op rotselaar.bibliotheek.be. Ten slotte willen we je vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken 
van het onlineformulier om materialen te reserveren. 

Activiteiten
Net als vorig jaar sturen we in de loop van het schooljaar regelmatig mails om je op de hoogte te 
houden van onze activiteiten en lezingen (bijvoorbeeld de lezingen ‘Waarom? Daarom!’ omtrent 
opvoedingsondersteuning)..

REGLEMENT
De bib heeft drie verschillende groepskaarten.

Leerkrachtenkaart
Deze kaart is voor leerkrachten in opleiding en voor leerkrachten. 
Op persoonlijke naam, jaarlijks te verlengen, enkel voor inwoners van Rotselaar
De leerkracht kan met deze kaart tot 30 materialen uitlenen voor een periode van 4 weken. 
De uitlener is persoonlijk verantwoordelijk voor de boete en de boeken.

Klaskaart
Deze kaart is voor alle klassen van Rotselaar en hoort bij de klas (niet bij de leerkracht). 
Ook voor de zorgcoördinators van elke school. 
Niet voor persoonlijk gebruik van de leerkracht.
Klassen (of de leerkrachten) die op bibliotheekbezoek komen, gebruiken deze kaart voor de 
klasuitleningen. Ze wordt bewaard in de bib.
Er kunnen 50 materialen uitgeleend worden en dat voor een periode van 8 weken.
De school is verantwoordelijk voor de boeken. Geen boete.

Groepskaart
Deze kaart is voor buitenschoolse groepen of verenigingen. 
Ze is niet voor persoonlijk gebruik van de groepsverantwoordelijken.
Op deze kaart kunnen 30 materialen ontleend worden 
en voor een periode van 4 weken. 
Deze kaarten blijven in de bib. 
De vereniging is verantwoordelijk voor de boete en de boeken.
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KLASBEZOEKEN
Als klas kun je in de bib terecht voor het uitlenen van boeken. Klasbezoeken liefst op dinsdag-
namiddag, tenzij het echt niet anders kan, dan maken we graag een uitzondering. Vooraf aan te 
vragen via bibliotheek@rotselaar.be of telefonisch 016 61 64 00. 

Aanbod:  
•	 jeugdafdeling: boeken en strips 
•	 leeszaal-tijdschriftenafdeling: tijdschriften voor de 

jeugd 
•	 anderstalige boeken 
•	 leesdrempelafdeling: aanbod voor slechtzienden, 

blinden, mensen met dyslexie ...
•	 AVM (audio visuele materialen): luisterboeken, 

games, dvd’s, documentaires

Het aanbod kan online geraadpleegd worden op de 
publiekpc’s en ook van in de klas en van bij je thuis.

Thematafels
Op regelmatige basis worden er in de jeugdafdeling thematafels opgesteld. We selecteren 
diverse boeken rond een bepaald actueel thema. Vaak voorzien we kleurplaten die de leerlingen 
mogen meenemen.

Muziek

Kijk ook eens bij de leestips op rotselaar.bibliotheek.be. 
 

Lente
Carnaval
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LEESBEVORDERING
Tatertaal

Tatertaal is een project waarbij alles draait 
om het talig prikkelen van kinderen in het 
kinderdagverblijf, bij de onthaalmoeder of 
in de peuterklas. 
Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het 
stoffen ‘Tatertaalhuis’ en bijhorend pakket 
kinderboekjes. Dit is op maat gemaakt 
spelmateriaal dat kinderen uitnodigt om de 
wereld via taal te verkennen.

Dit moet minstens 1 week op voorhand aange-
vraagd worden (via het onlineformulier, via 
bibliotheek@rotselaar.be of 016 61 64 00). 
Leerkrachten van de peuterklas komen de ge-
vraagde materialen (Tatertaalhuisje + pakket met 
kinderboeken) zelf ophalen en terugbrengen.
De uitleentermijn bedraagt 4 weken.

Voorleesrugzakjes

In de bib kun je op maat gemaakte rug-
zakjes met leuke boeken en materialen 
uitlenen voor gezellige voorleesmo-
menten. Voor de leeftijden van 0 tot 2 
jaar (rode rugzakjes), van 2 tot 4 jaar 
(groene rugzakjes), en van 4 tot 6 jaar 
(oranje rugzakjes).
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Jouw bibliotheek heeft 
digitale fundels!
Hoe werkt het?

Vraag meer informatie aan de balie van je bibliotheek,  
of neem een kijkje op www.fundels.com.  
Heb je nog vragen? info@fundels.com

Download de Fundels-app
Via de App Store of Google Play Store

Klik op het ‘de Bib’-logo

Meld je aan met  
je Mijn Bibliotheek-account

Kies het boekje dat je wil lenen

Het boekje wordt gedownload 
op je toestel

Je kan:
7 Fundels lenen
Elke Fundel 4 weken lenen
Geleende Fundels offline lezen

Digitale Fundels
De bib stelt digitale Fundels ter beschikking: digitale prentenboeken voor kleuters en digitale 
AVI-boekjes, leesboekjes volgens leesniveau. Per lidmaatschap krijg je jaarlijks 7 GRATIS digitale 
fundels. Hiervoor moet je de gratis Fundel-App downloaden via de App Store of Google Play Store 
en je aanmelden via ‘Mijn Bibliotheek’. 
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Overschakeling naar het nieuwe AVI-systeem
De bib schakelt geleidelijk aan over naar het nieuwe AVI-systeem. Dit systeem beschrijft per 
AVI-niveau de leesmoeilijkheden die kinderen in grote lijnen moeten beheersen. In het nieuwe sys-
teem zijn er vier niveaus bijgekomen. Aan de onderkant AVI Start (één niveau) en aan de boven-
kant AVI Plus (drie niveaus). 

AVI Start is bedoeld voor de eerste teksten die kinderen kunnen lezen. Dat zijn teksten die alleen 
bestaan uit klankzuivere mkm-woorden. Aan de bovenkant (AVI Plus) zijn de drie nieuwe niveaus 
van een hogere orde dan het huidige AVI-9. Je had eind vierde leerjaar bij AVI-9 het einddoel 
bereikt. Helaas zijn er dan kinderen die daadwerkelijk stoppen met lezen, en zonder oefening gaat 
de leesvaardigheid achteruit. Daar kwam nog eens bij dat AVI-9 onvoldoende bleek voor te berei-
den op veel teksten in studieboeken in het middelbaar onderwijs. Deze zijn moeilijker dan AVI-9.

Doe de 5 vingertest!
Als je twijfelt of een boekje te moeilijk is:
•	 lees een willekeurige bladzijde
•	 tel op je vingers hoeveel woordjes je niet kent
•	 minder dan 5 woordjes? Dan kan je het lezen
•	 5 of meer woordjes? Wacht nog even om het zelf te lezen

Conversietabel tussen oude en nieuwe AVI

Thematrolleys AVI
In het kader van de overschakeling naar het nieuwe 
systeem werden 8 thematrolleys samengesteld, die je 
ook kunt uitlenen, zie blz. 12-13.
25  AVI start, M3, E3 (oud systeem AVI 0,1,2,3)
26 AVI start, M3, E3 (oud systeem AVI 0,1,2,3)
27 AVI start, M3, E3 (oud systeem AVI 0,1,2,3)
28 AVI start, M4, E4, M5 (oud systeem AVI 4, 5, 6)
29 AVI start, M4, E4, M5 (oud systeem AVI 4, 5, 6)
30 AVI start, M6, E6, M7 (oud systeem AVI 7, 8,  9)
31 AVI start, M6, E6, M7 (oud systeem AVI 7, 8,  9)
32 AVI start, M6, E6, M7 (oud systeem AVI 7, 8,  9)

Nieuwe AVI
M = kennen midden schooljaar
E = kennen einde schooljaar
Getal: 
3 = 1ste leerjaar
4 = 2de leerjaar    Bijvoorbeeld:
5 = 3de leerjaar AVI-M4 = midden 2de leerjaar
6 = 4de leerjaar
7 = 5 de leerjaar
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AVI-navigator

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? 
Informatie voor ouders

Laat de leerkracht voor elk niveau aantekenen of je kind het leest op beheersings-, instructie- of 
frustratieniveau.

AVIStart AVI-M3 AVI-E3 AVI-M4 AVI-E4 AVI-M5 AVI-E5 AVI-M6 AVI-E6 AVI-M7 AVI-E7 AVIPlus

Beheersingsniveau
Je kind kan boeken met een van deze aanduidingen zelfstandig lezen. Je hoeft het hierbij niet te 
helpen.

Instructieniveau
Je kind moet nog oefenen op het lezen van sommige woorden en zinnen uit deze boeken. Je kunt 
je kind op deze manier helpen…

Frustratieniveau
In deze boeken staan woorden en zinnen die voor je kind nog te moeilijk zijn. Deze moeilijke woor-
den en zinnen moet je voorlezen.

Frustratieniveau+
Deze boeken zijn te moeilijk voor uw kind. Als je kind belangstelling heeft voor deze boeken, dan 
moet je ze helemaal voorlezen.
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Leesbevordingsprojecten

Het bibteam ontwikkelde een educatieve 
leeskoffer rond milieu en natuurbehoud 
voor het vierde leerjaar. In dit project zorgt 
een gevarieerd aanbod van materialen, 
denk- en doe-opdrachten voor zowel lees-
plezier als leergierigheid en verantwoorde-
lijkheidszin. Zowel het behoud van de na-
tuur, als duurzaamheid, energiebewustzijn 
en andere facetten van milieubescherming 
komen aan bod.

Twee egeltjes ‘Red’ en ‘Natuur’ maken de 
leerlingen wegwijs in de wereld van de na-
tuur en leren de leerlingen op een ludieke 
manier ontdekken hoe ze kunnen meehel-
pen om onze planeet te beschermen. De 
vierdeklassers genieten een drietal weken 
van de milieukoffer.

‘Red natuur’: een leeskoffer over het milieu
Vierde leerjaar

        Interessante websites
Ken jij Gloob en Teo al?

Gloob & Teo maken samen met kinderen de wereld duurzamer. De wereld onderzoeken en ontdek-
ken. Dingen anders bekijken, in vraag stellen en creatieve oplossingen bedenken. Dat zijn Gloob 
en	Teo.	Het	zijn	echte	levensgenieters	en	filosofen.	Ze	zijn	dol	op	de	natuur	en	willen	een	gezonde	
planeet waar alle mensen het goed hebben. Surf naar https://djapo.be/gloob-en-teo/

Wat is MOS?

MOS ondersteunt basis- en secundaire scholen, om van de school een milieuvriendelijke en duur-
zame leeromgeving te maken. Voor meer info: https://www.lne.be/milieuvorming-en-educatie.
De Dienst Milieuvorming en -educatie biedt heel wat educatieve pakketten aan: surf hiervoor naar 
https://www.lne.be/educatief-materiaal.
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De stripkoffer
Vijfde leerjaar
Met de stripkoffer voor het vijfde leerjaar 
wordt het gebruik van strips in het onder-
wijs gestimuleerd. Wat je in het onderwijs 
gebruikt als leermiddel doet er weinig 
toe. Als het werkt, is het goed, of het nu 
een strip of een roman is. Bij het ontwik-
kelen van de stripkoffer werd rekening 
gehouden met de eindtermen. 
De stripkoffer staat ongeveer 3 weken in 
de klas. 

De stripkoffer rond WOI en WOII
Zesde leerjaar
Stripeljee maakte een stripkoffer rond WOI 
en WOII voor de zesde leerjaren. Voor 
kinderen bestaan hierover weinig strips die 
voor hen geschikt zijn. WOI wordt groten-
deels gekenmerkt door heel veel gruwel en 
dat weerspiegelt zich ook in de strips. De 
strips moeten de kinderen echt iets kun-
nen bijbrengen. Kinderen kunnen dan via 
de leefwereld van een kind leren wat het 
betekent	om	in	een	conflictsituatie	te	leven.	
De stripkoffer staat ongeveer 3 weken in de 
klas. 
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Planning

Net zoals vorig jaar wordt door ons een planning opgemaakt die je hieronder kunt vinden. Er zijn 
drie verschillende leeskoffers: milieukoffer (vierde leerjaar), stripkoffer (vijde leerjaar), stripkoffer 
over de oorlog (zesde leerjaar). 

De Technische Uitvoeringsdienst van de gemeente brengt de koffers en komt ze ook ophalen (er 
wordt vooraf nog een e-mail gestuurd naar de school met de planning). De school kan 4 weken 
beschikken over de koffers. Er werd rekening gehouden met de herfst-, kerst-, krokus- en paasva-
kantie en met vrije dagen. Twee bibmedewerkers komen de koffers voorstellen. We vragen om na 
gebruik de koffers zorgvuldig op hun inhoud te controleren en tijdig klaar te zetten in één lokaal.

De deelnemende klassen krijgen achteraf als beloning een waardebon voor het aankopen van een 
boek voor de klasbibliotheek. Een bibmedewerker brengt de waardebons, hiervoor wordt ook op 
voorhand een afspraak gemaakt met de school. 

PERIODEN
De scholen beschikken over de 3 leeskoffers tijdens deze perioden:
•	 dinsdag 12 september - dinsdag 10 oktober: GBS De Kameleon

•	 dinsdag 17 oktober - dinsdag 21 november: VBS De Rank 

•	 dinsdag 28 november - dinsdag 9 januari: VBS De Klinker

•	 dinsdag 16 januari - dinsdag 20 februari: GBS Wezemaal

•	 dinsdag 27 februari - dinsdag 27 maart: GBS Heikant

•	 dinsdag 17 april - dinsdag 22 mei: GBS De Straal
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THEMATROLLEYS

De bibliotheek telt 44 thematrolleys die uitgeleend kun-
nen worden door leerkrachten. Aan de balie van de bib 
kun je de inhoud van de trolleys raadplegen. 

Deze trolleys vraag je minstens 1 week op voorhand aan 
(via het onlineformulier, via bibliotheek@rotselaar.be. of 
016 61 64 00). 
Leerkrachten komen de gevraagde thematrolley zelf op-
halen en terugbrengen.
De uitleentermijn bedraagt 4 weken.

Suggesties voor thematrolleys zijn steeds welkom.

Voorlezen in de jeugdbib

Op de tweede woensdag van de maand leest een 
vrijwilliger voor in de jeugdbib van 15 tot 16 uur. Dit 
is voor kindjes vanaf 3 jaar. Per leesbeurt krijgen de 
kindjes een voorleessticker. Bij een volle spaarkaart 
ontvangen ze een verrassing.

Data:
Voorleesdagen in 2017: 13 september, 11 oktober, 
8 november, 13 december 
Voorleesdagen in 2018: 10 januari, 14 februari, 
14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni

Leestips: www.voorlezen.be
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Lijst met thema’s

1 Sinterklaas     1ste-3de leerjaar
2 Kerstmis     kleuters
3 Kerstmis     1ste-2de leerjaar
4 Aarde      4de-5de-6de leerjaar
5 Sinterklaas     kleuters
6 Dieren algemeen    3de-4de-5de leerjaar
7 Lichaam-gezondheid   4de-5de-6de leerjaar
8 Muziek     kleuters
9 Herfst/Winter     kleuters
10 Dieren van de zee en oceaan  4de-5de-6de leerjaar
11 Lekker slim     kleuters
12 Vogels     4de-5de-6de leerjaar
14 Beroepen     kleuters/1ste-2de leerjaar
15 Gevoelens     1ste-2de leerjaar
16 Sprookjes     kleuters
17 Voeding     5de-6de leerjaar
18 Dieren      kleuters
19 Sprookjes     1ste-2de-3de leerjaar
20 Dieren      kleuters
21 Gevoelens     kleuters
22 Natuur     4de-5de-6de leerjaar
23 Sprookjes     kleuters
24 Zomer/Lente     kleuters
25  AVI start, M3, E3 (oud systeem AVI 0,1,2,3)    Uitleg AVI-niveau op blz. 7-8 
26 AVI start, M3, E3 (oud systeem AVI 0,1,2,3)
27 AVI start, M3, E3 (oud systeem AVI 0,1,2,3)
28 AVI start, M4, E4, M5 (oud systeem AVI 4, 5, 6)
29 AVI start, M4, E4, M5 (oud systeem AVI 4, 5, 6)
30 AVI start, M6, E6, M7 (oud systeem AVI 7, 8,  9)
31 AVI start, M6, E6, M7 (oud systeem AVI 7, 8,  9)
32 AVI start, M6, E6, M7 (oud systeem AVI 7, 8,  9)
33 Oorlog     6de leerjaar  
34 Oorlog     6de leerjaar
35 Doodgaan     kleuters
36 Ziek zijn      4de-5de leerjaar
37 Sinterklaas     kleuters KO-K1
38 Sinterklaas     Kleuters K2-K.
39 Sinterklaas     Kleuters K2-K3
40 Kerstmis     kleuters KO-K1
41 Kerstmis     Kleuters K1-K2
42 Beroepen     Kleuters
43  Ruimte en planeten    5de en 6de leerjaar
44	 Reptielen	en	amfibieën	 	 	 3de	en	4de	leerjaar
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De verschillende themadozen: 

Spelen met de axenpoppen (kleuters)
Dit is concreet materiaal om de axenroos in de klas en 
school te introduceren.
De poppenkastverhalen zijn geschreven voor de oudste 
kleuters, mits aanpassing van het taalgebruik en eventueel 
een beperking van het aantal dieren zijn ze toegankelijk voor 
jonge kleuters. Maar zelfs 6 tot 7 jarigen houden nog van 
poppenkastverhalen. Ook als je niet met axen werkt, kan je 
deze poppenkastverhalen gebruiken. 
Bevat: poppenkast, 10 poppenkastdieren, een boek met 
scenario’s,	3	achtergrondflappen.

Een doos vol gevoelens (3 tot 7 jaar)
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar.
Het doel van deze doos is de kinderen helpen dichter bij hun 
emotionele leefwereld te brengen: het herkennen, benoemen 
en	differentiëren	van	gevoelens	bij	zichzelf	en	bij	anderen.
Deze doos werkt rond de 4 basisgevoelens: blij, boos, bang 
en verdrietig.
Bevat:	4	grote	platen	met	gevoelsfiguren,	16	plaatjes	met	
gevoelsfiguren,	48	situatieplaatjes,	4	gevoelshuisjes,	doosje	
met 17 vingerpopjes, 4 maskers, draaischijf, 1cd, gevoels-
meter, handleiding met kopieerbladen.

THEMADOZEN
Wij hebben 5 themadozen ter beschikking voor de scholen. 
Deze themadozen moeten minstens 1 week op voorhand aangevraagd worden (via het onlinefor-
mulier, via bibliotheek@rotselaar.be of 016 61 64 00). Leerkrachten komen de gevraagde thema-
dozen zelf ophalen en terugbrengen.
De uitleentermijn bedraagt 4 weken.
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Een wereld vol troost (5 tot 12 jaar)
Het doel van deze doos is vanuit een open en luisterende 
houding durven kijken naar kinderen en hoe zij omgaan 
met verlies: verandering in leefomgeving, inbraak en dief-
stal, natuurrampen en oorlog, ziekte, veranderen n.a.v. 
de ontwikkeling van het kind, dementie, overlijden, schei-
ding, vermist, verloren lopen, afwijzing, verandering bij 
ouders, verlies van een belangrijk object, verlies in spel, 
familielid met een handicap, natuur.
Bevat: boek, gevoelswaaier, gevoelsposter, werkboekje, 
cd-rom, dvd, cd, poppenspelen en gedichten, 15 kunst-
werken, prentenboek, voorleesboek.

Een koffer vol ondernemingszin (6 tot 12 jaar)
Deze doos heeft als doel de leerkrachten te inspireren om 
binnen het dagelijks klasleven met kleine ingrepen meer 
ruimte te scheppen voor ondernemingszin.
Bevat: 4 handleidingen, introductieverhalen rond onder-
nemingszin, 8 minigidsen over economische begrippen, 1 
gezelschapsspel over ondernemingszin, 3 kinderboeken, 
15	activiteitenfiches	over	ondernemen	in	de	buurt,	handlei-
ding bij bordspel.

Een huis vol gevoelens (5 tot 12 jaar)
Dit is het vervolg op ‘een doos vol gevoelens’ en is geschikt 
voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
Het	doel	van	deze	doos	is	een	open	sfeer	creëren	in	de	klas	
en kinderen inzichten laten verwerven in verbanden tussen 
gevoelens en bepaald relationeel gedrag.
Dit pakket werkt met een verbreding van de 4 basisgevoe-
lens (van 4 naar 21 gevoelens) en legt meer nadruk op het 
gedragsaspect. Het is een werkinstrument om de veelheid 
aan interacties tussen mensen te ordenen.
Bevat: gevoelswaaier, 63 gevoelsplaatjes met verhalen rond 
gevoelens, beelddominospel met 4 sets van 12 beelddo-
mino’s, 10 vertelplaten met de verhalen over de axen, het 
dierenbordspel, 2 grabbelhuisjes, 1 CD, handleiding met 
kopieerbladen, 10 veren, 6 pionnen, 1 dobbelsteen.
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KAMISHIBAI - VERTELPLATEN

Kamishibai is een Japanse vertelvorm. ‘Kami’ 
betekent papier en ‘shibai’ is drama of theater. Het 
is dus een papieren theater. In het moderne kamis-
hibai passen tekeningen op A3-formaat van beken-
de prentenboeken.
De bibliotheek heeft voor leerkrachten 2 kamishibai 
ter beschikking. Er kunnen 90 verschillende vertel-
platen ontleend worden.
Leerkrachten reserveren tenminste 1 week op 
voorhand het theatertje en de vertelplaten (via het 
onlineformulier, via bibliotheek@rotselaar.be of 016 
61 64 00) en komen deze ophalen en terugbrengen 
in de bibliotheek.
De uitleentermijn bedraagt 4 weken.

Lijst vertelplaten Kamishibai

 Titel        Auteur
1. Aisja       Pieter van Ousheusden
2. Anna eet graag fruit     Kathleen Amant
3. Anna en haar lieve mama (2x)    Kathleen Amant
4. Anna in het verkeer     Kathleen Amant
5. Anna is jarig      Kathleen Amant
6. Appelmoes      Kaas Verplancke
7. Balthazar, de eenzaamste ezel ooit   Inge Misschaert
8. Bang Mannetje      Mathilde Stein
9. Bang voor de tandarts     Moniek Vermeulen
10. Berre en Fleur      Annemie Berebrouckx
11. Berre vindt een papiertje    Annemie Berebrouckx
12. Bijna jarig       Imme Dros
13. Bollebuikbaby      Marita De Sterck
14. Bravo, klein wit visje     Guido Van Genechten
15. Curieuzeneuzemosterdpot    Moniek Vermeulen
16. De eerste schooldag van Milan   Kathleen Amant
17. De grote reis van kleine schildpad   Inge Bergh en Inge Misschaert
18. De schoenen van mama    Lucrèce D’Ecluse
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19. De Vallei van de Wentelmolens   Noelia Blanco 
20. De Wiebelbillenboogie     Guido Van Genechten
21. De zesde dag      Tine Mortier
22. Djuk, het kolenpaard van Fort Lapijn   Henri Van Daele
23. Eefje Donkerblauw      Eef De Kockere
24. Een dag met Robby     Kolet Janssen
25. Een griezelmeisje     Edward van de Vendel
26. Eén miljoen vlinders (2x)    Edward van de Vendel
27. Feest       Brigitte Minne
28. Feest voor de machines    Edward van de Vendel
29. Grote boom is ziek     Nathalie Slosse
30. Heks en tovenaar     Brigitte Minne
31. Heksenfee      Brigitte Minne
32. Heksje Mimi op stap met de klas (2x)   Kathleen Amant
33. Het circus is in de stad     Pieter Van Oudheusden
34. Het ei van egel      Nozomi Takahashi
35. Het grote billen-boek     Guido Van Genechten
36. Het kerstverhaal      Katleen Amant
37. Het land van de grote woordfabriek   Agnès de Lestrade
38. Het verhaal van het verloren schaap + boek  Katleen Amant
39. Het verhaal van Noah     Katleen Amant
40. Iedereen prinses      Brigitte Minne
41. Iets       Inge Bergh
42. Ik zou wel een kindje lusten    Sylivane Donio
43. Issun-Boshi      Joji Tsubota
44. Japie de stapelaar     Bas Rompa
45. Jarig       Jet Boeke
46. Ka en Kip       Tomas Nollet
47. Kleine korstendief     Aag Vernelen
48. Lizzy	leert	fietsen	 	 	 	 	 Brigitte	Minne
49. Logeerbeer (2x)      Annie Van Gansewinkel
50. Lou op weg naar school    Kathleen Amant
51. Mama kwijt      Chris Haughton
52. Mannetje en vrouwtje krijgen een kind  Brigitte Minne
53. Mare en de dingen     Tine Mortier
54. Mijn familie + Mijn straat    Ann de Bode
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55. Mina lieverd (2x)      Sine Van Mol
56. Naar de bieb      Brigitte Minne
57. O monster eet me niet op (2x)    Carl Norac en Carl Cneut
58. Onderzeeboot      Bart van Nuffelen 
59. Op je potje konijn     Kathleen Amant
60. Ophelia       Ingrid Schubert
61. Piep, het is Pasen     Liesbet Slegers
62. Pietje Pedro helpt Piet     Coby Hol
63. Prinses Anna      Ed Franck
64. Prinses Arabella en prins Mimoen   Mylo Freeman
65. Prinses Arabella gaat naar school   Mylo Freeman
66. Prinses Arabella is jarig     Mylo Freeman
67. Prinses Arabella maakt kleuren   Mylo Freeman   
68. Raf       Anke De Vries
69. Rikki en de eekhoorn     Guido Van Genechten
70. Rikki en de tuin van opa    Guido Van Genechten
71. Rikki is jarig      Guido Van Genechten
72. Rood of waarom pesten niet grappig is  Jan De Kinder
73. Rood rood Roodkapje     Edward van de Vendel
74. Roodgeelzwartwit (2x)     Brigitte Minne
75. Rosalie is jarig      Brigitte Minne
76. Sinterklaasje      Liesbet Slegers
77. Slaap lekker Rosalie     Brigitte Minne
78. Spoken bestaan niet (2x)    Inge Bergh
79. Ssst... Poes slaapt     Marijke Rondelez
80. Straaljagers en ballonnen    Nils Smit
81. Taart voor mama     Veerle Derave
82. Telfeest       Jaak Dreesen
83. Teun en Keun      Inge Misschaert
84. Toverdruppels      Nathalie Slosse
85. Van de ezel die bleef staan    Jan de Kinder
86. Wannes gaat naar school    Kathleen Amant
87. Wij gaan op berenjacht     Michael Rosen
88. Woeste Mie      Geert de Kockere
89. Zoeperman      Tine Mortier
90. Zoepersnel      Tine Mortie
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WORKSHOPS CODERDOJO
Hou je van computers, games en zelf (leren) programmeren?
Ben je tussen 7 en 18 jaar oud? 
Dan is CoderDojo iets voor jou!

CoderDojo organiseert gratis workshops voor kinderen en jongeren die gefascineerd zijn door ict. 
Onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers (coaches) krijg je verschillende vormen van pro-
grammeren aangeleerd. Naast het stimuleren van ict-vaardigheden wil CoderDojo ook inzetten op 
teamwork en sociale vaardigheden. Leren programmeren ontdek je vooral door het zelf te doen en 
op te steken van anderen. Voor de praktische informatie surf je naar bibliotheek.rotselaar.be.

Workshops telkens op zaterdag van 9.30 tot 13 uur 
in GC ‘de Mena’ (derde verdieping):

Data onder voorbehoud:

Data in 2017
•	 16 september, 7 oktober, 25 november,  9 december 

Data in 2018
•	 13 januari, 24 februari, 10 maart, 21 april, 26 mei, 16 juni
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Sint en Piet
Zaterdag 25 november
Ook dit jaar vergeet de goedheilige man de kindjes van 
de bib niet. Kom ontdekken wat de Sint en zijn pieten 
brengen voor de brave kindjes.

Zaterdag 25/11/2017 | Bib | 10-13u

Bibliotheekweek = Digitale Week
Van 20 oktober - 5 november 2017
De Digitale Week is een jaarlijkse campagne om mensen digitale vaardigheden bij te brengen. 
‘Democratie’ wordt het thema van de DW17, met het oog op de verkiezingen van 2018.

Gratis workshop
Tijdens de Digitale Week organiseert de bib met steun van de provincie Vlaams-Brabant een  
workshop ‘3D modelleren en 3D printen’. Maximum 10 personen of duo’s (ouders en kinderen). 

Donderdag 26/10/2017 | de ‘Mena’ - 3de verdieping  | 19u

Verwendag
We starten de bibliotheekweek met de verwendag op zaterdag 
21 oktober van 10 tot 13 uur. We verwennen iedereen met een 
hapje en drankje.

Zaterdag 21/10/2017 | bib | 10-13u

ACTIVITEITEN
Waarom? Daarom!
De bib organiseert in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant drie 
infoavonden omtrent opvoeding in het GC ‘de Mena’, derde verdieping. 
Toegang GRATIS!
•	 Rekening houden met hoogsensitiviteit in de opvoeding, hoe doe je dat?, 
 woensdag 6 september om 19u30 
•	 Slaapproblemen bij kinderen, donderdag 12 oktober om 20u
•	 Een nieuw samengesteld gezin.... moeilijke opdracht?, maandag 6 november om 20u 
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Traject rond film en spelen met special effects
Dwars door muren wandelen, heel klein of reuzegroot worden, 
plotseling verschijnen en verdwijnen,…

Je	kan	het	zo	gek	niet	bedenken,	of	het	kan	allemaal	in	film!	
In	dit	filmtraject	gaan	we	aan	de	slag	met	aloude	trucs	uit	de	
filmwereld.	We	spelen	met	perspectief,	terug-	en	vooruitspoel-
technieken en start-stop effecten. Maar we experimenteren ook 
met de nieuwere special effects, zoals blue-en greenkey. We 
creëren	magie	in	de	cinema!

KINDERKUNSTENDAG - Artforum
Workshop Cinemagic, 19 november 2017

Praktisch
•	 Workshop ‘Cinemagic’ door Sophie Vanhomwegen i.s.m. Artforum vzw Leuven 
•	 Voor kinderen van 9-12 jaar
•	 GRATIS

Zondag 19/11/17 | de ‘Mena’ - 3de verdieping | 14 tot 16u30
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SCHOOLVOORSTELLING
De ReisRus, 25 januari 2018
GC ‘de Mena’ organiseert op donderdag 25 januari 2018 (om 10u30 en om 14u) op VERDIEP 2 
een schoolvoorstelling voor alle eerste leerjaren van de lagere scholen. 

Lenny	komt	uit	België.	Andrei	komt	uit	Rusland.	Andrei	reist	de	hele	wereld	rond.	Hij	is	een	Reis-
Rus!	Hij	sliep	tussen	de	gorilla’s	in	Afrika,	slingerde	met	zijn	koffertje	aan	de	lianen	in	Brazilië	en	
zong	zelfs	een	onderwaterlied	voor	de	dolfijnen	in	de	Indische	Oceaan!	En	toch	heeft	Andrei	nog	
nergens gevonden wat hij echt zoekt… Zitten jullie gordels goed vast? Reis dan maar mee met De 
ReisRus! Een muzikale theatervoorstelling vol interactieve liedjes! Willen jullie al een beetje oefe-
nen? Alle liedjes kun je vinden via www.reisrus.be.

Theatermaker Lennaert Maes is met deze kindervoorstelling niet aan zijn proefstuk toe. Eerder 
componeerde hij kinderliedjes voor uitgeverij Averbode en hij tourt al enkele jaren met het kinder-
concert RED. Ook multi-instrumentalist Andries Boone speelde mee in verschillende jeugdvoor-
stellingen. 

Tekst en muziek: Lennaert Maes
Spel: Lennaert Maes en Andries Boone

Info: 
•	 www.rotselaar.be/verdiep2

Dienst Cultuur: 
•	 www.rotselaar.be/cultuur
•	 cultuur@rotselaar.be

Donderdag 25/01/18 | Verdiep 2 | 10u30 & 14u
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JEUGDBOEKENMAAND - Editie 47
Thema ‘Wetenschap en techniek’, van 1-31 maart 2018

Jeugdboekenmaand! 
De Jeugdboekenmaand met als thema ‘Wetenschap en techniek’ loopt van 1 tot 31 maart. 
Boeken en leesplezier zullen meer dan ooit in de kijker staan. 

Wat heeft de bib in petto?
•	 Op 5 en 6 maart: voorstelling voor de 3- jarige kleuters

•	 Op 12 en 13 maart: voorstelling voor de 3de leerjaren

Meer verklappen we nog niet!
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CONTACT GEGEVENS  
Bibliotheek Mena
Provinciebaan 2
3110 Rotselaar
016 61 64 00
bibliotheek@rotselaar.be
rotselaar.bibliotheek.be

Openingstijden
maandag  
van 10 tot 12 uur en van 18 tot 20 uur

dinsdag  
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur

woensdag  
van 14 tot 17 uur

donderdag  
van 10 tot 12 uur en van 18 tot 20 uur

vrijdag van 10 tot 12 uur   

zaterdag van 10 tot 13 uur 


