
Sinds kort hebben we er 

een aantal vriendjes bij 

in de bib. De uiterst 

knuffelbare uil, aap, 

beer, draak en tijger 

komen in de bib huizen 

en popelen om op  

verkenning te gaan in 

de Hamse klassen. Deze 

vrolijke handpoppen 

kan je inzetten in je  

lessen of als onder-

steuning bij een  

prentenboek om het 

voorlezen interactiever 

te maken.  

De handpoppen zijn 

enkel uit te lenen door 

leerkrachten voor  

klassen. Zoals bij de  

andere materialen geldt 

een uitleentermijn van 

28 dagen. Deze is 2 

maal te verlengen met 

21 dagen, op voorwaar-

de dat de pop niet  

gereserveerd werd. In 

de bib zal je fiches  

vinden over de poppen.  
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De fiche kan je aan de balie 

inruilen voor de handpop 

van je keuze. Inspiratie voor 

passende boeken vind je op 

onze scholenpagina onder 

het rubriekje ‘handpoppen’. 

UIL 
HANDPOP 

Je kan mij lenen om de les in de klas op te vrolijken of om een 

bepaald thema te ondersteunen.  

Opgelet: enkel uitleenbaar voor leerkrachten! 

Geschikt voor de thema’s: week van het bos, lezen/

boekenuil, nacht, slapen gaan, slim zijn,  

natuur, ... 

https://hamme.bibliotheek.be/aanbod-scholen


bieblo.be/#/hamme/bib-hamme 

bieblo.be/#/hamme/bib-moerzeke 

Nieuwigheden in Bieblo 
Remember Bieblo, het 

slimme spel waarmee 

lezers tussen 6 en 11 jaar 

een boek kunnen zoeken 

die ze leuk vinden?  

Lezertjes kiezen enkele  

thema’s die ze leuk  

vinden en daaruit  

worden dan een heleboel 

boeken gefilterd die aan-

wezig zijn in onze bib.  

 

In het najaar zijn er een 

aantal nieuwigheden op 

til...  

 nieuwe thema’s: 

‘toekomst’ en 

‘griezelen’.  

 De leeftijd wordt op-

getrokken tot 14 jaar. 

Leerlingen van de 1ste 

graad middelbaar kun-

nen dus nog even  

teruggrijpen naar de 

vertrouwde zoekhulp 

uit het lager, Bieblo... 

 Er komen ook extra 

aanduidingen die inte-

ressant kunnen zijn 

voor meekijkende ou-

ders en leerkrachten, 

zoals Makkelijk Lezen 

en Groteletterboeken.  

 

Laat je leerlingen en hun 

ouders dus zeker kennis 

maken met Bieblo die 

hen op speelse wijze 

helpt om leuke boeken 

te kiezen.  

En het is ook handig voor 

jou in de klas om  

samen met de leerlingen 

een klasbezoek voor te  

bereiden of om boeken-

boxen samen te stellen.  

 

NIETS TE INSTALLEREN! Surfen & starten :-) 

Ook in de bib maken we kinderen van 6 tot 11 jaar (en vanaf het najaar tot 
14 jaar) warm voor Bieblo. De voorbije maanden deelden we aan de balie 
leuke creatips of denkspelletjes uit om Bieblo te promoten bij de doelgroep. 

De boekenuil wordt dan ook een beetje de mascotte van de jeugdbib. Wil jij 
de kinderen in je klas nog trakteren op zo’n speelse Bieblo-attentie? Down-
load dan een van onze Bieblo-meegevers: 

Kleurplaat - woordzoeker - strijkparels patroon - doolhof - Bieblo uiltje  

tekeninstructies. 

 

Feedback over Bieblo en tips hoe jij Bieblo inzet in je klas zijn altijd  
welkom! Mail jeugdbibverantwoordelijke Nathalie of  
nathalie.wulteputte@hamme.be 

bieblo.be/#/hamme/bib-hamme
bieblo.be/#/hamme/bib-moerzeke
https://drive.google.com/file/d/1M4Va6x0KlFW0nkpMHjR4VOrWvFPIllcw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYu2Ez27T1T6zxPk181PXfo5FVSwNz3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HpckAv8pnDO19qh-MvUE4ZnkRvBsQJAj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gyLgnnmlOCy1D1wJ81aHOm-GMk43oI3H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Id1UxNLbQI7DbMbbiS6TTupVJkKwopsJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Id1UxNLbQI7DbMbbiS6TTupVJkKwopsJ/view?usp=sharing


Klaspas en Mijn Bibliotheek 
lingen, collega’s of ouders. Uiter-

aard beslis je per lijst of je die 

privé houdt of deelt. 

Hoe het werkt lees je op onze 

webpagina  

hamme.bibliotheek.be/mijn-

bibliotheek 

 

Wil jij je klaspas kopppelen aan 

je Mijn bibliotheek-account?  

Klik hier voor de procedure. Mo-

gelijk lukt de koppeling niet di-

rect omdat er nog gegevens in 

ons bibliotheeksysteem ontbre-

ken. Is dit het geval of heb je an-

dere vragen, collega Stefan helpt 

je graag verder:  

stefan.broeckaert@hamme.be 

Wist je dat je je klaspas 

kan koppelen aan je  

eigen Mijn Bibliotheek 

account? Op die manier 

kan je zelf eenvoudiger 

bijhouden welke boeken 

de klas in bezit heeft, je 

kan zelf verlengen en  

reserveren en je kan lijst-

jes aanmaken via de cata-

logus. Da’s handig want 

dan kan je je persoonlijke 

themalijstje maken die je 

via je smartphone altijd 

op zak hebt en elk jaar 

hergebruiken en aanpas-

sen. Je ziet op elk ogen-

blik ook meteen of de 

titel uitgeleend is of be-

schikbaar. En je kan lijst-

jes ook delen met je leer-

SCHOOLJAAR 2021-2022 
De bib heeft een druk najaar. We zijn alle boeken, strips, dvd’s, enzovoort aan het klaar maken voor 
de zelf uitleen, we werken ijverig verder aan het bouwproject en moeten mogelijk eind 2021 ook onze 
verhuis voor bereiden. Al die drukte kan je volgen via hamme.bibliotheek.be/bib-2021. 

En toch reserveren we ook nog tijd voor de scholen! Ons plannen zijn groots, maar we zullen moeten 
doseren. Enkele projecten bereiden we nu al voor, maar kunnen we misschien pas in 2022 realiseren. 
Denk jij alvast met ons mee? Dan wordt de bib-school werking vast super! 

Leerkrachten van KOHa Vijfsprong Moerzeke, Unescoschool Sterrenbos, leefschool ‘t Veertje, GO! 
Sportbasisschool, GO! MIRA ,KOHa Heilig Hart en KOHa Sint-Jozef hebben de voorbije maanden al  
enkele keren mee gebrainstormd en zo ziet ons verlanglijstje er uit... 

 

WORDT VERWACHT 

  De bib zal in 2022 een doorlichting van je schoolbib aanbieden. Vooraf sturen we een enquête 
uit om te polsen of je interesse hebt voor onze hulp en wat voor jou de knelpunten zijn 
(samenstelling collectie? De etiketjes? Het uitleensysteem? …) 

  We gaan onze klasbezoeken meer op maat van de leeftijd indelen met een opbouwende leer-
lijn. Elke graad krijgt tijdens een bibbezoek uitleg over bepaalde vaardigheden (hoe ziet de bib 
eruit—werken met de catalogus—titels zoeken—werken met mijn bib). Uiteraard bereiden we 
dit pakket in samenspraak met de feedback van jullie leerkrachten.  

https://hamme.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek
https://hamme.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek
https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/mijn-bibliotheek-login/
https://hamme.bibliotheek.be/bib-2021


 

SECUNDAIR ONDERWIJS 

 De bib ontwerpt reclameposters om boeken te promoten bij de leerlingen. De 
posters kunnen opgehangen worden op de speelplaats, klas of ander lokaal. Inte-
resse? Stuur ons een mailtje. Je krijgt als eerste het ontwerp te zien, mag feed-
back geven en kan vervolgens intekenen om deze posters gratis te ontvangen 
voor je klas. 

 Ook voor jullie stellen we met plezier boekenpaketten samen als aanvulling op de 
schoolbib of als ondersteuning van het leerplan. 

 Zou jij ook graag met een themabox werken die enkele titels uit de bib bevat en 
leuke extraatjes om het thema nog aantrekkelijker te maken in de les? Stuur ons 
je favoriete thema’s (en eventuele bijhorende periode) door. Samen maken we in 
2022 een eerste reeks boeiende themaboxen! 

 

BASISONDERWIJS 

 Schrijver op Bezoek! In de maanden oktober/begin november nodigen we en-
kele schrijvers uit om kinderen zin te doen krijgen in verhalen en boeken. 

 Wij blijven zoals gewoonlijk boekenpakketten samenstellen op maat je van klas. 
Check nog even onze info hierover op hamme.bibliotheek.be/aanbod-scholen.  

 Dankzij jullie feedback over de jeugdboekenmaand feestboxen weten we dat een 
boek met bijhorende crea-en doe-opdrachtjes enorm gesmaakt werden. Dus 
gaan we in 2022 een set themaboxen klaarmaken die aansluiten bij jullie lespak-
ketten. Interesse? Geef ons dan nu al jouw favoriete onderwerpen (en eventueel 
bijhorende periode) voor zo’n themabox door. Op die manier heb je meer kans 
dat jouw topic bij onze eerste lading themaboxen zit. 

NAJAARPROGRAMMA  

Geïnteresseerd in een van bovenstaande zaken of wil je graag feedback geven?  
Neem contact op met jeugdbib verantwoordelijke Nathalie Wulteputte via 
nathalie.wulteputte@hamme.be of bibliotheek@hamme.be 

Je kan deze nieuwsbrief nalezen op onze website: 

hamme.bibliotheek.be 

https://hamme.bibliotheek.be/aanbod-scholen
https://hamme.bibliotheek.be/nieuwsbrieven-archief

