
Voorleesweek in de  

Sint-Mauritiusschool 

                          18 november – 25 november 

Marc de Bel op bezoek  

Marc de Bel viel als kind uit zijn boomhut, recht op zijn fontanel. Na 

wat huilen en enkele builen krabbelde hij recht en flitsten meteen 

tientallen wilde boekideeën door zijn jongenshoofd. Vandaag, meer 

dan 150 boeken later, is Marc de Bel onze bekendste jeugdauteur. Zijn 

boomhut heeft hij ondertussen ingeruild voor een iets comfortabeler 

schrijfbureau, maar zijn fantasie is nog altijd die van de jongen in de 

boomhut. 

18 november — derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 

Boekenbeurs op school 

Gedurende twee dagen zal onze school 

overspoeld worden met boeken. De kinderen 

zullen kennismaken met deze leespracht. Jullie, 

ouders, zijn van harte uitgenodigd om ook een 

kijkje te komen nemen. Tijdens dit literair festijn 

kunnen jullie natuurlijk de nodige boekenvoorraad inslaan. De oudervereniging zal 

prachtige boekenhouders verkopen om alzo onze school te steunen in onze 

projecten. 

21 november/22 november— 10.00 uur tot 19.00 uur (open voor ouders) 

Stijn Moekaarts op bezoek 

Stijn Moekaarts werd geboren in Bilzen. Hij is onderwijzer en schrijver. 

In 1996 verscheen zijn eerste boek ‘Beer en Bij’, een filosofische 

verhalenbundel met dertig verhalen. Hij schreef prentenboeken, avi-

leesniveauboekjes en verschillende muziektheaterprogramma’s. Hij 

zal onze school opvrolijken met zijn muzikale verteltalenten.. 

                         23 november — eerste en tweede leerjaar 



Ouders en grootouders lezen voor 

Ouders en grootouders van onze leerlingen bieden 

de leerlingen van onze school een prachtig 

geschenk aan: Ze komen voorlezen! Momenteel 

zijn onze leesvrijwilligers reeds druk in de weer 

met hun verhalen. Ze blazen als het ware, op dit 

eigenste moment, leven in hun vertellingen. 

24 november — alle klassen 

Boekpromotiefilmpjes worden voorgesteld 

De leerlingen van het vijfde en zesde 

leerjaar zijn intens bezig geweest  met 

het maken van Stop Motion filmpjes 

omtrent kinderboeken. Met veel plezier 

worden alle kinderen van onze school 

uitgenodigd om ze te komen bewonderen: 

- Vijfde leerjaar: ‘De Grote Boze Wolf’: een filmpje waarin blijkt dat die Wolf toch niet  

                               zo boos is. 

- Zesde leerjaar: In een kortfilm stellen zij telkens één boek voor dat  

                              zeker de moeite waard is om te lezen.  

25 november — alle klassen 

Reisbureau ‘Fantasielines’ opent zijn deuren! 

Eindelijk is het zover! 

Reisbureau ‘Fantasielines’ is een feit!  

Onze schoolbibliotheek ‘Fantasielines’ opent zijn 

deuren. Aldaar zullen onze leerlingen  

boeken kunnen boeken! Zij stappen in en zij zullen 

de meest wonderlijke avonturen beleven. 

Het zijn onze kinderen die leestochten zullen 

ondernemen maar de ouders en grootouders zijn ook welkom om onze jonge 

reizigers een goede ‘leesreis’ te wensen. 

25 november (namiddag) — alle klassen — (groot-)ouders (13.00 uur – 17.00 uur) 

Veel leesgenot! 
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