
Klasuitleningen 

18-09-2017   21-09-2017
16-10-2017 19-10-2017 
20-11-2017 23-11-2017
18-12-2017 21-12-2017
15-01-2018 18-01-2018
19-02-2018 22-02-2018
19-03-2018 22-03-2018
16-04-2018 19-04-2018
14-05-2018 17-05-2018
19-06-2018 afhalen op dinsdag 20/6/2018

Maandag voormiddag  Vuurvogel Centrum
Maandagnamiddag Kadee 
Dinsdag voormiddag  Vuurvogel Vostert /Klimaatschool
Dinsdag namiddag Don Bosco
Woensdag Boemerang
Donderdagvoormiddag  De Wissel
Donderdagnamiddag De Kei 

De leerlingen van de Vuurvogel centrum, Vuurvogel Vostert, Klimaatschool en Boemerang komen te 
voet. De planning hiervan volgt in september. 

Rondleidingen : Geen busvervoer voorzien. 

11-09-2017 15-09-2017 3de leerjaar 
20-09-2016 en 22-09-2016 Boemerang 
22-01-2018 26-01-2018 1ste leerjaar 
23-04-2018 27-04-2018 kleuters

Auteurslezingen 

Meester Guy’s verteltent voor 5-jarige kleuters 
Maandag 26 maart 2018

Stefan Boonen voor 1ste en 2de leerjaar 
Maandag 26 februari 2018
Dinsdag 27 februari 2018

Kaat Vrancken voor 3de en 4de leerjaar 
Vrijdag 2 maart 2018
Vrijdag 9 maart 2018

Project Groote Oorlog 

De bibliotheek heeft opnieuw een project ingediend bij de Provincie Limburg ivm de Groote Oorlog. 
De beslissing ivm de goedkeuring hiervan is nog niet genomen. 

Vertrekkend vanuit tentoonstellingen belichten we nu het thema ‘vluchtelingen en 
propaganda’ in een eerste historisch luik en een tweede actueel luik.  
Het historische aspect tonen we via de tentoonstelling ‘Geraakt door de Oorlog’ van het 
Rodenbachfonds (looptijd oktober 2017). 



De actualiteit belichten we via de tentoonstelling ‘Toon wat ik zie, de wereld van vier 
gevluchte vrouwen in beeld’ van  kunstenhuis Globe Aroma en de vrouwenvereniging VIVA-
SVV (looptijd december 2017). 

Beide tentoonstellingen worden gelinkt door creatieve opdrachten van de leerlingen van het 5de en 6de 
leerjaar. De leerlingen maken zelf een herinneringsdoos voor een vluchteling. Deze dozen worden 
tentoongesteld in december. 

De bibliotheek organiseert in elk geval een kleine versie van het project voor de leerlingen van het 
5de en 6de leerjaar, ook al ontvangen we geen subsidie.  

De leerlingen van het 5de en 6de jaar nodigen we uit voor een rondleiding aan de tentoonstelling in 
oktober. Voor het 5de jaar combineren we dit met de rondleidingen. Aansluitend krijgen de leerlingen 
een creatieve opdracht: een herinneringsdoos voor een vluchteling. Deze dozen worden 
tentoongesteld in december. 

02-10-2017 06/10/2017 5e leerjaar en Groote Oorlog : 9.30-11.30     13.30-15.30 
09-10-2017 13/10/2017 6de leerjaar Groote oorlog 9.00-10.00  en 10.30 -11.30 en 13.30-14.30

De auteurslezing van Rob Baetens behandelt ook, het thema van WOI. 

Maandag 13 november 2017
Dinsdag 14 november 2017

Indien de bibliotheek subsidie ontvangt, dan organiseren we ook opnieuw een theaterproject ‘Kick 
& Rush in november. 

Donderdag 30 november 2017
Vrijdag 1 december 2017


