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INLEIDING 

Schooljaar 2022-2023 staat intussen voor de deur en een 
nieuw schooljaar betekent een nieuwe schoolbrochure voor 
het kleuter- en basisonderwijs.  
Met deze brochure willen we je graag warm maken voor de 
verschillende activiteiten en bibliotheekintroducties die we 
organiseren voor de leerlingen van het kleuter- en lager 
onderwijs.  
Voor algemene informatie over de bibliotheek, verwijzen 
we graag naar onze catalogus 
https://bocholt.bibliotheek.be . 
 
“Als bibliotheek willen we een plek zijn waar kinderen 

de leesmicrobe te pakken krijgen, waar ze hun favoriete 
boeken ontdekken en zich laten inspireren.” 

 
Onze bibliotheek is al 
jarenlang een belangrijke 
partner als het gaat om 
taalstimulering, 
leesbevordering en 
informatiebemiddeling.  
We zetten ook in op 
digitale vaardigheden en 
mediawijsheid.   

 
De bibliotheek van Bocholt wil de samenwerking tussen de 
school en bibliotheek daarom ook graag behouden en 
versterken.  
 

Neem de tijd om ons volledig aanbod te ontdekken in 
deze brochure en trek met jouw klas op avontuur naar 

de bib! 
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AANBOD VOOR SCHOOLKINDEREN

Het 
voorleeshalfuurtje 

Voorlezen stimuleert de 
taalontwikkeling, de 
concentratie, de 
creativiteit en de sociale 
vaardigheden bij 
kinderen.  
 

 
Vanaf september zal er 
elke eerste zaterdag van  
de maand van 10u30 tot 
11u00  (in november en 
maart 2 zaterdagen) een 
voorlees-halfuurtje 
doorgaan in de bib. De 
data zijn:  

 3 september,  
 1 oktober,  
 5 november  
 19 november 

(voorleesweek) 
 3 december 

 7 januari 
 4 februari 
 4 maart  
 18 maart 

(jeugdboekenmaand) 
 1 april 
 6 mei  
 3 juni. 

 

Op XP-ditie 

Woensdag 4/1/2023, 
22/02/2023, 15/03/2023, 
12/04/2023 en 7/6/2023 
staan er XP-dities 
gepland waarbij we 
voorlezen op een leuke 
locatie en de kinderen 
aansluitend laten genieten 
van een leuke 
belevingsactiviteit.  
 

 

Meer info rond 
voorlezen op 

www.voorlezen.be 
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De individuele 
leesspaarkaart 

Voor de eerste lezertjes is 
de stap naar de 
bibliotheek soms groot. 
Gelukkig kunnen ze met 
de juf of meester 
klassikaal met de 
bibliotheek kennismaken 
en naar hartenlust 
grasduinen in de rekken 
en in de boekjes.  
 
Met de individuele 
leesspaarkaart willen we 
kinderen ook buiten de 
schooluren stimuleren om 
te lezen. 
 
Kinderen die al graag en 
veel lezen, wil de bib 
door de leesspaarkaart 
nog meer stimuleren. 
Kinderen die minder 
graag lezen wil de bib via 
deze spaaractie prikkelen.  
 
Alle kinderen krijgen een 
stempel als ze een boek 
uitlenen en/of als ze 
meedoen aan een 
activiteit van de bib.  
 
Als de kaart vol is, wacht 
er een verrassing.  

 
LET OP! 

Vanaf schooljaar 2022-
2023 organiseren we ‘de 
bibste klas’ (zie later). 

De kinderen uit de 
deelnemende klassen 

kunnen van oktober tot 
en met april geen 

stempels sparen met een 
individuele 

leesspaarkaart 
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De Bee-bot 
minirobot 

Bee-Bots zijn minirobots 
die je dankzij enkele 
knoppen een zelfgekozen 
weg kan laten afleggen. 
Met de Bee-bot leren 
jonge kinderen de 
beginselen van het 
programmeren en wordt 
het logisch denken 
gestimuleerd.  
 
 

 
 
 
 
Wil je graag eens komen 

kennismaken met de 
Bee-Bot, alleen of met de 

klas?  
 

Of wil je de Bee-Bot 
uitlenen om in de klas te 

gebruiken?  
Dat Kan!  

Stuur een mail naar 
bib@bocholt.be . 

De leesjury (3e en 4e 
leerjaar) 

De Leesjury is een 
leesclub voor kinderen en 
jongeren waarin ze een 
aantal boeken lezen en er 
met leeftijdsgenoten over 
kunnen praten. Daarna 
kiezen ze hun favoriet.  
 
We organiseren vanaf 
schooljaar 2022-2023 voor 
het eerst een Leesjury 
voor kinderen van het 
derde en vierde leerjaar 
die van verhalen houden 
en graag praten over 
boeken. 
 
De eerste 10 kinderen die 
zich inschrijven via 
bib@bocholt.be voor het 
startmoment op vrijdag 30 
september 2022 om 18u00 
zijn verzekerd van een 
plekje in de leukste 
leesclub van Vlaanderen! 
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AANBOD VOOR KLASSEN/SCHOLEN 

Klasuitleningen 

Ook dit schooljaar zullen 
we,  alle klassen die 
willen, weer ontvangen 
voor klasuitleen. Het blijft 
ook mogelijk om   
boekenpakketten af te 
halen. Al de boeken die 
met klasuitleen worden 
meegenomen komen op 
de “klaskaart”. Deze 
gratis klaskaart blijft om 
praktische redenen in de 
bib. 
 
De leerkrachten 
begeleiden de leerlingen 
zelf bij hun zoektocht naar 
een geschikt boek. Het 
bibliotheekpersoneel wil 
hierbij, indien nodig, 
graag een handje helpen. 
De leerkrachten zijn 
verantwoordelijk voor de 
uitgeleende boeken van 
hun klas. 
 
Enkele afspraken: 

 In de bibliotheek 
hoeft geen 
absolute stilte te 
hangen, maar men 

moet het ook niet 
te bont maken! 

 Tijdens de 
klasuitleningen is 
de toegang 
beperkt tot de 
jeugdafdeling. 
Opzoeken in de 
catalogus is 
uiteraard wel 
mogelijk. 

 Het is belangrijk 
dat boeken op de 
juiste plaats staan. 
Anders vinden we 
ze niet meer terug.  
Tip: gebruik onze 
“wijsneuzen”! 

 
Op de volgende pagina’s 
vind je de kalender voor 
de klasuitleningen van dit 
schooljaar.  
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Kalender klasuitleningen ‘22–‘23 
 

De Driehoek 
kleuters en 1ste, 

5de en 6de lj 
maandag 

De Driehoek 
2de, 3de, en 4de lj. 

 
dinsdag 

De Geluksvlinder 
School 

 
donderdag 

12 september 13 september 15 september 
10 oktober 11 oktober 13 oktober 

7 november 8 november 10 november 
12 december 13 december 15 december 

16 januari 17 januari 19 januari 
13 februari 14 februari 16 februari 

13 maart 14 maart 16 maart 
24 april 25 april 27 april 
22 mei 23 mei 25 mei 

   
 

De Brug 
 5de en 6de lj 

maandag 

De Brug 
kleuters en 1ste 
2de, 3de, en 4de lj 

dinsdag 
Pakket/uitleen 

De Boomhut 
school 

donderdag 
boekenpakket 

19 september 20 september 22 september 
17 oktober 18 oktober 20 oktober 

14 november 15 november 17 november 
19 december 20 december 22 december 

23 januari 24 januari 26 januari 
27 februari 28 februari 2 maart 

27 maart 28 maart 30 maart 
8 mei 9 mei 11 mei 
 5 juni 6 juni 8 juni 
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De Vlieger 
School 

donderdag  
boekenpakket 
15 september 

13 oktober 
10 november 
15 december 

19 januari 
16 februari 

16 maart 
27 april 
25 mei 

 
 

Woensdag 21 juni, donderdag 22 juni of vrijdag 23 juni  
boeken terug inleveren. 

Graag alles inleveren vóór 1 juli!  
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De bibste klas van 
Bocholt 

Wat is het? 
De bibste klas is een 
nieuw initiatief waarbij de 
kinderen van jouw klas 
van oktober tot en met 
april speciale stempels 
kunnen verzamelen, 
gewoon door samen met 
mama, papa, opa, oma,… 
naar de bib te komen en 
een boekje uit te lenen. 
 
Bij iedere stempel maakt 
jouw klas meer kans om 
de bibste klas te worden 
én een superleuke 
verrassing te winnen. 
 
Hoe werkt het? 
Als leerkracht beslis je 
zelf of jouw klas meedoet. 
Doe je mee? Schrijf je klas 
dan vóór 1 oktober in via 
het formulier in bijlage of 
door een e-mail naar 
bib@bocholt.be te sturen.  
 
Vanaf 3 oktober bezorgen 
we de spaarkaarten, flyers 
(om mee te geven aan de 

kinderen) en posters aan 
de leerkrachten die 
deelnemen. 
 
Als leerkracht deel je zelf 
de spaarkaarten uit en 
verzamel je de volle 
spaarkaarten. Je krijgt van 
ons ook een stapeltje met 
reserve/extra kaarten die 
je aan de leerlingen met 
volle kaart kan meegeven.  
 
Op het einde van het 
schooljaar dien je alle 
spaarkaarten in en 
rekenen wij uit welke klas 
in verhouding de meeste 
stempels verzameld heeft. 
Zo maakt elke klas, zowel 
een grote als kleine, 
evenveel kans om te 
winnen.  
 
Alle leerlingen van de 
deelnemende klassen 
krijgen na afloop een 
kleine attentie. Maar de 
leerlingen van dé bibste 
klas krijgen nog een extra 
verrassing en … zij mogen 
zich ook “dé Bibste klas 
van 2022-23” noemen!  
Dat wil toch iedereen!?! 
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Lees17 

Ook dit schooljaar kan je 
met de klas deelnemen 
aan “Lees17”, een 
leesactie voor kinderen 
tussen 5 en 12 jaar. 
 
3e kleuterklas en 1ste 
leerjaar 
We bezorgen een pakket 
voorleesboeken. De 
leerkracht leest elke dag 
één boek of één verhaal 
voor. Op vrijdag wordt er 
een bekroningsmoment 
georganiseerd. De 
kinderen kiezen het 
leukste boek en 
ontvangen een verrassing. 
 
2de tot en met 6de 
leerjaar 
We bezorgen vijf 
boekfragmenten uit het 
“Lees17” aanbod.  
De leerkracht leest elke 
dag één boekfragment 
voor.  
Op vrijdag is er een 
bekroningsmoment. De 
kinderen stellen hun top 5 
van de fragmenten op en 
bepalen zo welk boek 
wordt verkozen tot “het 

mooiste boek van de 
klas”. De kinderen 
ontvangen een verrassing. 
 
Inschrijven vóór de 
herfstvakantie via het 
formulier in bijlage of via 
e-mail naar 
bib@bocholt.be. 
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Klasintroducties 

Op eenvoudig verzoek 
kan iedere leerkracht met 
de klas terecht voor een 
klasintroductie in 
bibliotheek ‘de Priool’.  
Per leerjaar ontdekken de 
kinderen andere aspecten 
van de bibliotheek.  
 
Ben je geïnteresseerd? 
Contacteer ons via 
bib@bocholt.be, via 089 
20 19 75 of vul het 
formulier “Wegwijs in de 
bib” voor je leerjaar in 
bijlage in en breng het 
binnen in de bib.  
 
Er kan eventueel 
busvervoer voorzien 
worden door de bib! 
 

Let op! Ieder leerjaar 
heeft zijn eigen thema 

en 
klasintroductiemaand!!! 

 
Schrijf uiterlijk de 

maand voorafgaand aan 
de maand waarin de 

klasintroductie gegeven 
wordt, in !!! 

 

Informatie voor 
graadklassen 
Voor graadklas 1 en 2 
voorzien we een 
introductie eerste leerjaar 
en dit één jaar wel, één 
jaar niet. 
 
Voor graadklas 3 en 4   
voorzien we een  
introductie derde leerjaar 
en dit één jaar wel en één 
jaar niet. 
 
Graadklas 5 en 6 krijgt 
gezamenlijk uitleg over 
de catalogus van de bib 
en het zoeken in een boek 
en spelen daarna het 
Bibster quest spel en dit 
één jaar wel en één jaar 
niet. 

 
! Het 6de leerjaar van een 
graadklas kan een extra 
introductie ‘fake news’ 
aanvragen. 
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3e kleuterklas en 1e 
leerjaar: “KIJK EENS IN 
DE BIB “ 
December 
 
Wie weet al wat er in de 
bib gebeurt? De kinderen 
ontdekken de bibliotheek 
als een fijne plek vol 
verhalen. We zetten de 
kinderen op weg om de 
bib en de materialen die 
we hen aanbieden, 
spelenderwijs te 
ontdekken. Het belooft 
een leuke en leerrijke 
kennismaking te worden. 
 
Inschrijven uiterlijk in de 
maand november via het 
formulier in bijlage of per 
mail naar 
hanne.geysmans@bocholt
.be  
 
Duur: 30 min.  
(excl. verplaatsing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2de leerjaar: “SPEUR 
EENS IN DE BIB”  
Januari 
 
De leerlingen krijgen een 
rondleiding doorheen de 
hele bib, daarna volgt een 
spelopdracht waarbij ze 
gaan speuren naar de 
juiste antwoorden. 
 
Inschrijven uiterlijk in de 
maand december via het 
formulier in bijlage of per 
mail naar  
hanne.geysmans@bocholt
.be  
 
Duur: 30 min.  
(excl. verplaatsing)  
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3de leerjaar: 
“BOEKENBINGO”  
November 
 
De boekenbingo is een 
boekenspel om kinderen 
een leuk boek te leren 
kiezen in het ‘grote’ 
aanbod van de 
bibliotheek. De leerlingen 
krijgen eerst uitleg over 
de plaatsing van boeken 
en gaan daarna zelf op 
zoek naar boeken en 
materialen die ze 
misschien nog niet 
ontdekt hadden. 
 
Inschrijven uiterlijk in de 
maand oktober via het 
formulier in bijlage of per 
mail naar 
marleen.bloemen@bocho
lt.be  
 
Duur : 45 min  
(excl. verplaatsing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duur 

4de leerjaar:  
“BIBSTER QUEST” 
Oktober 
 
Bibster Quest is een 
digitaal introductiespel 
voor een klasgroep. De 
spelers gaan in de bib op 
zoek naar codes en 
voeren de bijpassende 
opdrachten uit.  Elk team   
van 2 tot 4  personen,  
krijgt een tablet om de 
vragen te beantwoorden. 
Leerkrachten die zich 
inschrijven ontvangen een 
lespakket ‘leren zoeken in 
de catalogus van de bib’ 
en dienen dit vooraf met 
de leerlingen door te 
nemen. 
 
Inschrijven uiterlijk in de 
maand september via het 
formulier in bijlage of per 
mail naar 
marleen.bloemen@bocho
lt.be  
 
Duur : 1 uur  
(excl. verplaatsing) 
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5de leerjaar:  
“BIBSTER STORY” 
Maart/april 
 
Tijdens het bibster 
storyspel leren de 
leerlingen van het vijfde 
leerjaar boeken zoeken in 
de bib en hun inhoud te 
bestuderen.  
Leerkrachten die zich 
inschrijven voor deze 
introductie ontvangen een 
lespakket ‘leren zoeken in 
de catalogus van de bib’ 
en ‘leren zoeken in een 
boek’ en dienen dit vooraf 
met de leerlingen door te 
nemen. 
Bibster Story is een kant-
en-klare spelformule 
waarin teams het tegen 
elkaar opnemen om 
zoveel mogelijk volgers te 
verzamelen op sociale 
media.  
 
Inschrijven uiterlijk in de 
maand februari via het 
formulier in bijlage of per 
mail naar 
hanne.geysmans@bocholt
.be  
 
Duur : 1 uur  
(excl. verplaatsing) 

6de leerjaar:  
“FAKE NEWS”   
Februari 
 
Aan de hand van een 
korte uitleg en een spel 
gaan de leerlingen leren 
om de betrouwbaarheid 
van informatie te 
beoordelen.  
 
De leerlingen maken op 
deze manier kennis met 
enkel nuttige websites en 
krijgen handige tips en 
tricks. 
 
Inschrijven uiterlijk in de 
maand januari via het 
formulier in bijlage of per 
mail naar 
hanne.geysmans@bocholt
.be  

 
Duur : 1 uur  
(excl. verplaatsing) 
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Auteurslezingen 

3e kleuterklas:  
Jan de Kinder 
 
Maandag 27 maart 2023 
Bib Bocholt:  
9u00:  1 klas Driehoek en  

Hees  
 

10u00:  1 klas Driehoek en  
Kreyel 

 
11u00:  klas de Brug 
 
Dinsdag 28 maart 2023 
GC de Kroon Kaulille: 
9u00: 1 klas ’t Vliegerke 
 
10u00: 1 klas ’t Vliegerke 
 
11u00: Klas Boomhut en de 

Geluksvlinder 
 

 
 
 
 
 

1ste leerjaar:  
An Leysen 
 
maart 2023  
datum nog te bepalen in 
september 
Bib Bocholt: 
9u30: klassen  Driehoek  
 
10u45: klas de Brug  

en de Boomhut (1+2) 
 
GC de Kroon: 
13u30:  klassen Vlieger  
 
2de leerjaar:  
An Leysen 
 
maart 2023 
datum nog te bepalen in 
september 
Bib Bocholt: 
9u30: klassen Driehoek  

en Kreyel  (1 + 2) 
 
10u45: klas de Brug en de 

Geluksvlinder (1+2) 
 

GC de Kroon: 
13u30: klassen Vlieger  
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3de leerjaar:  
Mathilda Masters 
 
Maandag 13 maart 2023 
Bib Bocholt: 
9u30:  klassen Driehoek 
 
10u45:  klas de Brug  

en Boomhut (3 + 4)  
 
GC de Kroon: 
13u30:  klassen Vlieger  
 
4de leerjaar:  
Mathilda Masters 
 
Dinsdag 14 maart 2023 
Bib Bocholt: 
9u30: klassen Driehoek  

en Kreyel   
 

10u45:  klas de Brug  
en de Geluksvlinder 
(3 + 4) 
 

GC de Kroon: 
13u30: klassen Vlieger 

       

5de leerjaar:  
Jonas Boets 
 
Dinsdag 21 maart 2023 
Bib Bocholt: 
9u30: klassen De Driehoek, 

De Brug en de 
Boomhut (5 + 6) 

 
GC de Kroon: 
10u45:  klassen Vlieger  
 
6de leerjaar:  
Jonas Boets 
 
Vrijdag 24 maart 2023 
Bib Bocholt: 
9u30: klassen Driehoek, De 

Brug en de 
Geluksvlinder (5 + 6) 

 
GC de Kroon: 
10u45: klassen De Vlieger 
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“PoëWie?”  
Dé poëziewedstrijd 
voor het 4de, 5de en 

6de leerjaar 
Januari 2023 
 
Poëzie verrast en 
verwondert, een gedicht 
raakt het hart en geeft 
kleur aan de dag. 
 
Dit jaar organiseren we, in 
het kader van de 
poëzieweek (26/1/2023 – 
1/02/2023), 
poëziewedstrijd 
“POËWIE?” voor het 4de, 
5de en 6de leerjaar. Het 
thema van de poeziëweek 
is ‘Vriendschap’. 
 
Een jury selecteert per 
leerjaar 5 winnaars die op 
zaterdag 28/1/2023 van 
10u00 tot en met 12u00 in 
bibliotheek ‘de Priool’ 
mogen deelnemen aan 
een exclusieve 
poëzieworkshop gegeven 
door Evy Van Eynde, 
schrijfster van poëzie en 
proza, theaterteksten, 
verhalen en dialogen. 
 

Heeft jouw klas interesse 
om mee te doen? Lever 
jullie gedichten uiterlijk 
14 januari 2023 in aan de 
balie van onze bib. 
 

 

Jeugdboekenmaand 
2023 

Maart 2023 
 
In 2023 zal “Geluk” het 
thema zijn van de 
Jeugdboekenmaand.  
 
We hebben het over je 
hobby's, passies, vrienden 
en andere zaken waar je 
gelukkig van wordt. Maar 
ook over de dagen dat je 
minder blij bent en je je 
angstig of eenzaam voelt.  
 
Want iedereen heeft recht 
op geluk. Wat zijn dus de 
grote en kleine gelukjes, 
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en hoe beleven kinderen 
en jongeren dit gevoel?  
 
Daarrond draait het 
allemaal tijdens de 
volgende 
Jeugdboekenmaand. 
 
Ook dit jaar mogen er 
knutselwerkjes,   
gedichten, stop-
motionfilmpjes of een 
toneelstukje (de twee 
laatste op stick ) bezorgd 
worden aan bibliotheek 
‘de Priool’. 
Meer info volgt later. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lessen, projecten of 
activiteiten in 

samenwerking met 
de bibliotheek  

Naast de klasintroducties 
kunnen wij ook voor de 
ouders van de kleuters en 
leerlingen een introductie 
geven.  

Dit kan zowel op school 
als in de bib.  

Een les geven in onze 
bibliotheek of een project 
/ activiteit met ons 
uitwerken, is eveneens 
mogelijk. 

Heb je zelf een origineel 
idee en wil je hiervoor 
samenwerken met de” 
bibliotheek? Laat het ons 
dan weten! Wij zijn bereid 
om mee te denken en 
samen iets moois uit te 
werken! 

Gelieve hiervoor contact 
op te nemen op het 

nummer  
089 20 19 75 of mail naar 

bib@bocholt.be . 
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AANBOD VOOR LEERKRACHTEN 

Wist je dat onze 
bibliotheek een 
gevarieerd en uitgebreid 
aanbod heeft waar jullie 
als leerkrachten gebruik 
van kunnen maken? 

 Informatieve 
boeken 
volwassenen (met 
thema’s als 
echtscheiding, 
psychologie van 
het kind, 
pestgedrag, 
leesopvoeding, 
hoogbegaafdheid, 
autisme, 
gedragsproblemen
, knutselen, 
handwerk,…) 

 Tijdschriften 
volwassenen (zoals 
“Psychologie(s)”, 
“Ouders van nu”, 
“Magazine Zit 
stil”,…) 

 Informatieve 
boeken jeugd (met 
thema’s als 
knutselen, natuur, 
ruimte, 
wetenschap,…)  

 Verteltassen met 
vertel- en 
educatieve 
spelmaterialen 
rond een 
kinderboek. Er 
komen nog steeds 
nieuwe 
verteltassen bij. 
Laatste nieuwe : 
Het 
kleurenmonster. 

 

 

 Verteltapijten met 
een tapijtje en 
gehaakte attributen 
rond een 
kinderboek 
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 Kamishibai - een 
houten uitklapbaar 
kastje waarin 
tekeningen op A3 
formaat passen. Elk 
blad geeft een 
scène weer uit een 
verhaal.  
De verteller schuift 
de tekeningen in 
het houten kastje 
en vertelt intussen 
het verhaal dat op 
de achterkant te 
lezen staat. 

 

 Jeugdtijdschriften 
(“Zo zit dat”: 9-15j. 
en “National 

Geographic 
Junior”: 8+j.) 

 Kinder- en 
jeugdfilms 

 

 Fundels – digitale 
prentenboeken en 
AVI-leesboeken. 
Meer info over 
AVI-Fundels via: 
http://fundels.com
/nl_BE/avi/school/
home  

 

 

 Spellen – de bib 
heeft een mooie 
collectie spellen 
voor kinderen en 
volwassenen. 

 Luisterboeken / 
Daisy-boeken – 
een hulpmiddel als 
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gewoon lezen niet 
of moeilijker gaat, 
bijvoorbeeld bij 
dyslexie

 

 GoPress Kiosk – 
gratis 
kranten(archief). In 
dit digitaal archief 
kan je artikels uit 
een ruim aanbod 
Vlaamse kranten 

en tijdschriften 
opzoeken en lezen. 
 

 
 
Suggesties voor aankoop 

tijdschriften of boeken 
mogen altijd bezorgd  

worden aan 
bib@bocholt.be. 

 
 

GOED OM TE WETEN 

Bestaat OLE nog? 

Onze bibliotheek is sinds 
april 2019 aangesloten op 
het Eengemaakt 
Bibliotheek Systeem (EBS) 
en werkt samen met 
verschillende andere 
Limburgse en Vlaams-
Brabantse bibliotheken.  
 
Het OLE-systeem 
(Onderwijs- en 
Leesbevordering) werd 
door de invoering van het 

EBS afgeschaft. 
Leerkrachten zijn 
sindsdien gewoon 
betalend lid van de bib 
maar krijgen een aparte 
status: 
“doelgroepenwerking”. 
Hiermee zijn meer 
uitleningen, namelijk 40 
stuks, mogelijk. 
Leerkrachten kunnen 
zowel privé als voor de 
klas “op één kaart” 
uitlenen, dat maakt geen 
verschil meer.  
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Daarnaast is er een 
klasabonnement voor 
leerkrachten die in 
Bocholt lesgeven en 
klassikaal boeken willen 
ontlenen. De leerkracht is 
aan deze kaart gekoppeld 
als contactpersoon. Om 
praktische redenen blijft 
deze klaskaart in de bib. 

De lerarenkaart 

Ook in 2022-2023 kan je 
als leerkracht wonend in 
Bocholt je lerarenkaart 
(Klasse) komen afhalen in 
bib ‘de Priool’. Dat kan 
vanaf januari 2023 tot 
midden juli 2023.  

Digitale nieuwsbrief 

Wil je op de hoogte 
blijven van onze 

activiteiten en ander 
bibliotheeknieuws, schrijf 
je dan in voor onze 
nieuwsbrief die we 
maandelijks uitgeven.  
 

 
Inschrijven kan door een 

mailtje te sturen naar 
bib@bocholt.be. 

 

Vragen, 
opmerkingen of 

suggesties 

Bij vragen, opmerkingen 
of suggesties allerhande 
kan je steeds terecht bij 
het bibliotheekpersoneel. 
Een mailtje sturen naar  
bib@bocholt.be kan 
uiteraard ook. 
 

CONTACTGEGEVENS 

Bibliotheek De Priool Bocholt  
Dorpsstraat 2, 3950 Bocholt   
Tel. 089 20 19 75    
Mail:   bib@bocholt.be 
Web:    https://bocholt.bibliotheek.be 
Sociale media:  facebook.com/bibbocholt 
  instagram.com/bibbocholt 
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Aanvraagformulier wegwijs in de bib 
(klasintroductie) 

!Inschrijven uiterlijk de maand voorafgaand aan de 
maand waarin de introductie wordt voorzien! 

Kruis 
aan 

Leerjaar Wat 

 1ste leerjaar Kijk eens in de bib 
 2de leerjaar Speur eens in de bib 
 3de leerjaar Boekenbingo 
 4de leerjaar  Bibster Quest 
 5de leerjaar  Bibster Story 
 6de leerjaar Fake News 
 

 Vul in 
Klas/Graadklas  

Aantal kinderen  

School  

Leerkracht  

e-mailadres  

Telefoonnummer  

 

Voorkeurdatum en -uur van de introductie (in de 
maand waarin de introductie wordt voorzien): 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
Wensen jullie busvervoer?:   ja / nee  
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Inschrijvingsformulier 
Lees17 

!Inschrijven voor de herfstvakantie! 
 

Kruis 
aan 

Leerjaar 

 3de kleuterklas en 1ste leerjaar 
 2de leerjaar tot en met 6de leerjaar 
 
 Vul in 
Klas  

School  

Leerkracht  

e-mailadres  

Telefoonnummer  

 
Na de herfstvakantie krijg je een pakket voorleesboeken. 
De leerkracht leest elke dag van de voorleesweek, van 21 
tot 25 november één boek of fragment voor. Op vrijdag 
wordt er dan een bekroningsmoment georganiseerd; de 
kinderen kiezen het leukste boek en ontvangen een 
verrassing. 
 
Gelieve een lijst met de namen van jouw leerlingen mee te 
brengen naar de bib! 
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Inschrijvingsformulier 
de bibste klas 

!Inschrijven vóór 1 oktober! 
 

 
 Vul in 
Klas  

School  

Leerkracht  

Aantal leerlingen  

e-mailadres  

Telefoonnummer  
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Bibliotheek De Priool 
Dorpsstraat 2 
3950 Bocholt 
tel 089 20 19 75 
 
 
 
e-mail: bib@bocholt.be 
 

web: https://bocholt.bibliotheek.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


