Beste leesbeesten,
Verslind je griezelverhalen als ontbijt?
Neem je wel eens een luisterboek als tussendoortje?
Lekkerbek je bij de gedachte aan hopen letters die mooie zinnen vormen?
Is een prentenboek voor het slapengaan de kers op de taart?
Dan heeft de KJV Aartselaar weer heel wat voor jou op het menu staan dit schooljaar!
Al enkele jaren slaan de bibliotheek van Aartselaar en GO! Basisschool De Blokkendoos de handen in
elkaar om het beste kinder- en jeugdboek te bekronen. Enkele leerkrachten begeleiden de samenkomsten,
maar zonder kinderen geen jury! Daar hebben we jullie lees- en beoordelingstalent dus voor nodig!
Let wel: KJV is geen bijles in technisch lezen. Er wordt een engagement verwacht om de genomineerde
boeken tijdig te lezen en ook weer mee te brengen naar school.
De vele leeslustigen zorgen immers voor een strak doorgeefschema.
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Voor de jongste lezers (groep 2: 1 en 2 lj) is vaak ook wel wat hulp van papa of mama nodig.

Kinder- en Jeugdjury op school






5 jureringsmomenten tijdens de
middagpauze op school
Groot Boekenfeest in CC ’t Aambeeld (28/3)
8 boeken gespreid thuis te lezen
Persoonlijke top 8 maken
Begeleiders uit de eigen school

Kinder- en Jeugdjury vrije tijd






5 jureringsmomenten op woensdagnamiddag
in de bibliotheek
Groot Boekenfeest in CC ’t Aambeeld (28/3)
8 boeken gespreid thuis te lezen
Persoonlijke top 8 maken
Begeleiders vanuit verschillende scholen en
de bibliotheek

Voel je al leeskriebels? Inschrijven maar!
Vul onderstaand strookje in en geef het af aan je klasleerkracht voor 1 oktober.
We stellen een inschrijvingsstop in vanaf 16 juryleden per leesgroep.
Voor meer informatie, neem gerust een kijkje op de website: www.kjv.be
Wij wensen je alvast smakelijk lezen!
Bart Willemen
Directeur

 Ik schrijf me in voor KJV vrije tijd (in de bib) via leen.delaunoit@aartselaar.be
 Ik schrijf me in voor KJV op school.
Naam: …………………………………………………………………Klas: …………..
Adres: …………………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………

Leon Gilliotlaan 58
2630 Aartselaar
tel. 03 887 66 91
bs.aartselaar@g-o.be
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