
NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

Uitpakken en lezen maar! 

In deze feestmaand is het ook cadeautjes uitpakken in 

de schoolbibliotheek van de Kreek. Er zijn veel nieuwe 

boeken toegevoegd aan de collectie.  

De school heeft ervoor gezorgd dat er 25 boeken in de schoolbibliotheek zijn toegevoegd die 

momenteel erg populair zijn bij de leerlingen. Denk aan de Dogman boeken en de 

succesnummers Dagboek van een muts en Het leven van een loser. Goed geregeld, meneer 

Gerrit! 

Maar dankzij u zijn er nog meer nieuwe boeken gekocht. Doordat u in de 

Kinderboekenweek bij boekhandel Quist in Bergen op Zoom kinderboeken 

heeft gekocht en de bonnetjes heeft ingeleverd, hebben we ook voor de 

beginnende lezers en de middenbouw leuke boeken en voorleesboeken 

kunnen kopen. De boeken staan al in de bibliotheek en zijn voor iedereen 

te lenen. Dank u wel, de actie was een groot succes!  

Verhuizing op komst                       

Dankzij een enthousiast team van vrijwilligers hebben we een goed 

draaiende schoolbibliotheek die sowieso drie dagen per week open 

is. Door hun inzet wordt netjes bijgehouden wie welk boek heeft en 

blijven de boekenkasten op orde. De bibliotheek is, zeker met al die 

nieuwe boeken, wel wat krap. De school heeft besloten dat de 

bibliotheek in het gebouw naar een ruimere locatie mag verhuizen. 

Het oude kantoor van meneer Gerrit wordt binnenkort de nieuwe 

schoolbibliotheek. Als we definitief verhuisd zijn, hoort u dat 

natuurlijk, want dat laten we niet zonder feestelijke opening 

voorbijgaan.  

Bibliotheekboek mee naar huis                                                               

We vinden het belangrijk dat kinderen ook thuis veel lezen. Daarom 

zijn we achter de schermen bezig met de voorbereiding om kinderen 

1 bibliotheekboek mee naar huis te laten nemen. Dit vereist 

nauwkeurige administratie en goede afspraken, zodat er geen 

boeken verloren gaan. We hebben uw medewerking en die van de 

leerlingen hier hard bij nodig. Dit gaat pas plaats vinden in het 

nieuwe kalenderjaar. We houden u natuurlijk op de hoogte.  


