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Jeugdboekenmaand 2020       

Thema: Kunst 

17 februari tot 22 maart 2020 

 

 

Programma Bibliotheek  

 

Een ‘kunstig’ bibliotheekbezoek  

Mogelijk in de hoofdbibliotheek of de uitleenposten. Gratis.  

 

Tableau vivant - Met de kleinsten, het 1ste , 2de & 3de kleuter, 

verbeelden we het boek ‘Suzie gaat tekenen’. We starten met voorlezen 

en we beelden fragmenten uit het verhaal uit.  

 

Het bibmuseum - Voor kinderen uit het 2de leerjaar lezen we voor uit 

‘prinses arabella in het museum’. Net als in het verhaal gaan we enkele 

iconische schilderijen naspelen en fotograferen. Deze foto’s presenteren 

we in onze eigen museum.    

 

De waanzinnige boomhut – Voor kinderen uit het 4de leerjaar. We 

vertrekken vanuit deze reeks boeken om onze eigen waanzinnige boomhut 

te bouwen. Hiervoor moeten de leerlingen in kleine groepjes vragen 

oplossen.  

 

Kunstige bibster - Voor het 6de leerjaar introduceren we de 

‘kunstbibster’, een interactief spel met de tablet. Via het spel grasduinen 

de leerlingen in boeken, ontdekken ons krantenarchief en leven zich 

creatief uit.  

 

Opgelet:  

Doorheen het jaar bieden we voor de andere klassen onze thematische 

rondleidingen aan. Meer info kun je opvragen in de bibliotheek.  

 

Auteurslezingen  

Bijdrage van 1 euro per leerling.  

 

Maandag 2 maart – Jan De Kinder  

- 1ste en 2de leerjaar 

- 2 sessies: om 9.15u. en om 10.30u. 

- Max. 50 leerlingen/sessie 

- Duur: ca. 1 u. 

- Locatie: Jeugdcentrum De Kouter, Komstraat 30, Poperinge. 

 

Jan De Kinder schrijft en tekent en soms staat hij op een podium. Hij groeide op 

tussen Lebbeke en Wieze en woont nu in Tienen met vier vrouwen en een kater. 
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Jan studeerde toegepaste grafiek aan het Sint Lucas te Brussel. In Leuven volgde 

hij een opleiding tekenkunst en grafiek aan het SLAC. In 2002 debuteerde Jan 

met het prentenboek 'Mathilde'. Sindsdien werd zijn werk al vertaald in vijftien 

talen.  

 

In zijn tekeningen en verhalen gaat Jan op zoek naar directe vertelkracht, humor, 

sfeerschepping en het weergeven van emoties. 

 

Zijn lievelingskleur is rood, in alle mogelijke schakeringen. Die voorliefde 

verwerkte hij in 2013 in 'Rood, of waarom pesten niet grappig is'. 

 

Dinsdag 3 maart – Reinhilde Van Driel 

- 3e en 4e leerjaar 

- 2 sessies: om 9.15 u. en 10.30 u. 

- Max. 50 leerlingen/sessie 

- Duur: ca. 1 u. 

- Locatie: Jeugdcentrum De Kouter, Komstraat 30, Poperinge. 

 

Reinhilde Van Driel is (toneel)actrice, theaterschrijfster en schrijfster. Ze werd 

geboren te Brussel maar studeerde toneel in Antwerpen aan de Studio Herman 

Teirlinck. Sinds 1990 is ze actrice, vooral werkzaam in het kindertheater. 

Reinhilde speelde bij Het Gevolg, De Kopergieterij en Kollektief D&A. Voor dat 

laatste gezelschap schrijft ze ook theaterteksten.  

 

Het in 2017 uitgekomen ‘Op drift’ is haar debuut. Het boek, dat geïllustreerd werd 

door Harmen van Straaten, vertelt het meeslepende verhaal van Elly’s huis, dat 

letterlijk op drift raakt nadat het rotsblok waarop het staat van het vasteland 

afscheurt. 

 

Maandag 9 maart – Frank Pollet 

- 5e en 6e leerjaar 

- 2 sessies: om 13u15 en om 14u30. 

- Max. 50 leerlingen per sessie 

- Duur: ca. 1 u. 

- Locatie: Bibliotheek De Letterbeek, Veurnestraat 71, 8970 Poperinge 

 

In een vorig leven gaf Frank Pollet les aan een middelbare school. Nu hij de 

middelbare leeftijd heeft bereikt, is hij een kleine (1,72 m) zelfstandige, die de 

dagen vult met woorden. Soms gebruikt hij die om iets te zeggen tegen zijn 

vrouw Moniek die ook kinderboeken schrijft. En tegen hun ezels Victor en Henri, 

de zijdehoenders Elly, Hanne, Emelie, Julia en Marino, en de cavia’s Edward en 

Toon. Maar de meeste van zijn woorden komen in boeken terecht. En terecht. 

Samen met zijn Vrouw vormt Frank de hoofdredactie van KITS, dé actuakrant 

voor 10-12-jarigen. 

Zijn poëzie werd bekroond met onder andere de poëzieprijzen van Merendree, 
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Blankenberge en Harelbeke, en met de prijs voor de Beste Nederlandstalige 

Poëziebundel 2006. 

Zijn kinder- en jeugdboeken werden tweemaal bekroond met de Prijs voor de 

Kinder- en Jeugdjury en met de Lees 1 7-trofee (lees-eens-even-trofee). 

 

Inschrijven en informatie 

- Wil je meer informatie? Neem contact met ons op via bib@poperinge.be of 

057 33 29 02.  

- De rondleidingen in het kader van de jeugdboekenmaand duren ongeveer 45 

minuten.  

- Inschrijven voor een bibliotheekbezoek of een auteurslezing/workshop doe je 

via bib@poperinge.be. Gelieve er volgende gegevens in op te nemen:  

· Keuze van bibliotheekbezoek (+ locatie) of auteurslezing/workshop 

· Keuze van uur (lezing/workshop) of tijdstip (bibliotheekbezoek) 

· Klas (leerjaar/kleuter)  

· Aantal leerlingen  

· School, bij voorkeur met facturatiegegevens 

· Contactpersoon 

- De betaling van de bijdrage voor de auteurslezingen (1 euro per leerling) 

gebeurt na deelname aan de jeugdboekenmaand via facturatie.  

 

 

 

Opgelet! 

Vanaf 23 maart zal de bibliotheek gesloten zijn voor 2 weken wegens het 

installeren van het nieuwe eengemaakte bibliotheeksysteem. Tijdens deze 

periode zal de bibliotheek ook niet toegankelijk zijn voor klasontleningen.  

mailto:bib@poperinge.be
mailto:bib@poperinge.be

