Bieb op school (BoS)
Door bezuinigingen bij de gemeente is de centrale Openbare Bibliotheek (nu
gevestigd in het Cultuur-Centrum) een stuk kleiner geworden. De kinderboekenuitleen is verplaatst naar de basisscholen. Op onze school hebben we van de
nood een deugd gemaakt en ook onze eigen boeken ondergebracht in het
bibliotheeksysteem. Hierdoor hebben de kinderen een geweldige keuze aan
goede boeken voor zowel thuis als op school.
Kinderen krijgen onder schooltijd de tijd om hun boeken te ruilen. Ouders van
kleuters kunnen op woensdag tussen 12.00 u. en 12.30 u. hun kind uit de
kleutergroepen ophalen en samen een boek in onze BoS uit gaan zoeken om
mee naar huis te nemen. We hebben HEEL VEEL prachtige prentenboeken en
1e leesboekjes staan. …….loop binnen en kies uit.
Alle kinderen krijgen via school een bieb-pas. Hiermee kunnen ze boeken lenen
op school, maar ook bij alle andere vestigingen van de Openbare Bibliotheek
Helmond-de Peel.
Heeft U ook zin en tijd om als biebmedewerker aan de slag te gaan? Meld u dan
aan als vrijwilliger en help mee om nog meer leesplezier in onze school te
brengen! U bent van harte welkom! Natuurlijk ook geldig voor opa’s en oma’s!
Zwerfboekenkast.
Een speciale service is onze zwerfboekenkast. Deze staat
bij de ingang van de school. Dit is een kast met
tweedehands boeken die u zo mee mag nemen. U herkent
ze aan de speciale “zwerfboeken-sticker”. U mag ze
houden of na het lezen weer terugzetten in de kast. Er
zijn boeken voor volwassenen en voor kinderen.
Heeft u thuis nog kinderboeken of boeken voor volwassenen die niet meer
gelezen worden, geef ze dan af bij de balie van onze bieb. Wij zetten ze in de
zwerfboekenkast.

Openingstijden Bibliotheek op School (BoS):
Maandag, dinsdag- en donderdagmiddag:
12.30-12.45 uur voorlezen aan kleuters
12.45-14.30 uur open voor onze school.
Woensdagochtend:
10.15-10.30 uur voorlezen aan kleuters
10.30-12.30 uur open voor onze school
In de schoolvakanties is de BoS gesloten.

