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8 TOT 16 JAAR
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Lees je graag? Doe dan mee met de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen en kies
het beste jeugdboek! De boeken worden vooraf geselecteerd en de juryleden
worden in leeftijdsgroepen ingedeeld.
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Groep 3: 3e en 4e leerjaar (8 tot 10 jaar)
Groep 4: 5e en 6e leerjaar (10 tot 12 jaar)
Groep 5: 1e en 2e middelbaar (12 tot 14 jaar)
Groep 6: 3e en 4e middelbaar (14 tot 16 jaar)

8 boeken
Je leest 8 boeken van oktober tot maart.
De boeken worden besproken in de leeftijdsgroepen,
met een begeleider. Je maakt een persoonlijke top 8.
Samen kies je het beste boek.
Deelnemen kan enkel in de bibliotheek in Evergem.
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Groep 3, 4 en 5 komen samen op:
• vrijdag 23 oktober 2020 van 18.30 tot 19.30 uur
• vrijdag 4 december 2020 van 18.30 tot 19.30 uur
• vrijdag 15 januari 2021 van 18.30 tot 19.30 uur
• vrijdag 26 maart 2021 van 18.30 tot 19.30 uur
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Groep 6 zal online vergaderen.
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Inschrijven
Schrijf je in op evergem.be/kjv
Je kan ook onderstaand inschrijfstrookje afgeven in de bibliotheek
ten laatste op 3 oktober 2020.
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Naam: ..................................................................................................................................

Naam: ..................................................................................................................................

Voornaam: ..........................................................................................................................

Voornaam: ..........................................................................................................................

Straat: .................................................................................................................................

Straat: .................................................................................................................................

Nummer: .................................................................. Bus: ..................................................

Nummer: .................................................................. Bus: ..................................................

Gemeente: ..........................................................................................................................

Gemeente: ..........................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................
Geboortedatum: ................................................................................................................
School: ................................................................................................................................
Leerjaar: ..............................................................................................................................
handtekening ouder(s)
.............................................................................................................................................
Tijdens deze activiteit wordt beeldmateriaal gemaakt.
Ik geef toestemming dat er beelden mogen gemaakt worden van mijn zoon of dochter.
Ik geef toestemming dat deze beelden gebruikt mogen worden in de gemeentelijke communicatie.

Bibliotheek EVERGEM.BE/BIBLIOTHEEK

T 09 216 89 30 Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem
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V.U. Jonas De Wispelaere, schepen, A.C. Evergem, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

Vergaderingen
Omwille van de coronamaatregelen kunnen niet alle
bijeenkomsten op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.
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