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KJV 
Groep 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat is de KJV?  
 

KJV is een leesjury van leesbeesten tussen 4 en 16 jaar. We lezen 8 boeken en 

komen samen om de boeken te bespreken, spelletjes te spelen, te knutselen of uitstappen te 

maken.  

Alle juryleden stemmen op hun favoriete boeken en op het eind van het jaar maken we de 

winnaars bekend tijdens een heus slotfeest.  

 

Groep 1 is een speciale groep omdat de kindjes de boeken niet zelf lezen. De begeleider leest 

de boeken voor en gaat er samen met hen mee aan de slag.  

 

Wanneer komt groep 1 samen?  
Groep 1 komt telkens samen op zaterdag van 10:30u tot 12u aan de infobalie van de bib.  

Ze hebben maar liefst 7 verschillende begeleiders!  Afwezigheden of praktische zaken 

kunnen dus aan de coördinator van de bib gecommuniceerd worden.   

 

14/9: Roxanne 

5/10: Marja 

12/10: Margot 

26/10: Anny  

9/11: Marja 

23/11: Anita 

30/11:Anita 

7/12: Flor en Ann  

 

Wie is wie?  
Contactpersoon bib:  

 

Tot 16 december:  

Ann Van Meensel  

Telefoonnummer: 03 480 11 96 

e-mailadres: ann.vanmeensel-bib@lier.be  

 

Vanaf 16 december:  

Roxanne Goossens  

Telefoonnummer: 03 490 40 62 of 0496 29 35 96  

e-mailadres: roxanne.goossens@lier.be  

 

 

Waar kan je ons vinden?  
Onze bijeenkomsten gaan door in bibliotheek de Fé in het Blip-lokaal.  
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Welke boeken lezen we?  

 

                            Aap op straat  
Leo Timmers 

Querido 
 
Een klein aapje staat met zijn vader in de file. Pfff… wat duurt dat lang. De jonge 
aap sprint  
snel van de veilige motorfiets en klautert over de andere auto’s. Tijdens deze 
tocht komt hij allerlei gekke voertuigen en passagiers tegen: wassende wasberen, 
ijsjesverkopers, zoenende giraffen…                                   

 

De beer, de piano, de hond en de viool 
David Litchfield 
Vertaling: Joukje Akveld 
De Vier Windstreken 
 
De beer Hector en de hond Bruno zijn de beste vrienden. Hector speelt viool, maar 
omdat hij maar niet kan doorbreken, geeft hij zijn droom op. Wanneer Bruno dan de 
viool opneemt, blijkt hij veel talent te hebben. Hij wordt zelfs gevraagd op tournee te 
gaan met een wereldberoemde ster, wat net Hectors grote droom was. Komt hun 
vriendschap hierdoor in gevaar?  

 

 

Hap, slik, weg  
Marie Dorléans  
Clavis 
 
Odile is op museumuitstap met haar ouders. Ze verveelt zich, tot ze plots 

opgeslokt wordt door een tentoongestelde krokodil. Haar ouders panikeren, maar 
Odile blijkt zich goed te vermaken in de krokodillenbuik. Zal ze er nog uit 
geraken? 
 

 

 

 

Kleine August  
Stefan Boonen  

Illustraties: Anke Rymenams  
De Eenhoorn 
 
Het circus strijkt neer in de stad van Kleine August, maar van zijn tante en nonkel 
mag hij niet gaan. Kleine August weigert dit te aanvaarden en loopt weg van huis. 
Onderweg ontmoet hij Max, die de weg naar het circus zoekt. Zal Kleine August hem 
de weg wijzen? 

 
 



 

 

Max maakt een vriend 

Claudia Jong 
Illustraties: Kristof Devos  
De Eenhoorn 
 
Max is net verhuisd. Hij krijgt van mama een opdracht: ga buiten spelen en 
maak een vriend. Max kijkt goed om zich heen: welke spullen kan hij gebruiken 
om een vriend te maken? Een lampenkap, een kapstok, krijt… Max gaat zo hard 
op in zijn creatieve spel, dat hij de buurjongen amper opmerkt. 

 

 

Over een hongerige leeuw… en allerlei andere dieren 

Lucy Ruth Cummins 
Vertaling: Ineke Ris  
De Vries-Brouwers 
 
Er waren eens een leeuw en nog een heleboel andere (lekkere) dieren. En de 
leeuw heeft honger. En er zijn steeds minder van die andere dieren. Waar zijn 
ze naartoe? Voeren ze iets in hun schild? 

 

 

Samen hier  
Oliver Jeffers 
Vertaling: Marjolein Algera  
De Fontein 
 
Dit boek maakte Oliver Jeffers meteen na de geboorte van zijn zoon. Hij vertelt 

erin de dingen waarvan hij denk dat zijn zoon ze moet weten. Over onze planeet 
en het zonnestelsel, over zee en land, over de sterren, over mensen en dieren 
in alle formaten, over tijd en over zelf dingen ontdekken. 

  

 

Suzie gaat tekenen  

Jaap Robben  

Illustraties: Benjamin Leroy  

Gottmer 

 

Suzie heeft een nieuwe hobby ontdekt: tekenen! Als ze probeert haar hond op 

papier te krijgen, steekt het niet op een poot meer of minder. Om haar tekening 

weer te doen kloppen, moet haar eigen hond een extra poot krijgen. Dan begint 

alles uit de hand te lopen en zal ze haar fantasie nodig hebben rampen te 

vermijden. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

             

 

              Wat als je er een keer niet bij kan zijn?   

Jammer, maar dat kan natuurlijk gebeuren! Belangrijk is wel om je begeleidster of de 

coördinator van de bib op tijd te verwittigen. Dat kan telefonisch of via mail. (zie ‘wie is wie?’ 

voor contactgegevens) 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Openingsuren van de bib 

maandag en dinsdag: 10 tot 12 uur en 15 tot 19.30 uur 

woensdag: 13.30 tot 19.30 uur 

donderdag en vrijdag: 10.30 tot 13 uur en 15 tot 19.30 uur 

zaterdag: 10.30 tot 14.30 uur 

 


