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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.  

 

 

Wanneer komt groep 4 samen?  
 

Groep 4 komt telkens samen op zaterdag van 10:30u tot 12:30u in de bib.  
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Wie is wie?  
Begeleidsters groep 4: 

Maria Sanders  

Telefoonnummer: 0494/424.504 

e-mailadres: maria.sanders123@outlook.be  

 

 

Cleo Meganck  

e-mailadres: cleomeganck@hotmail.com  

 

 

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?  

mailto:maria.sanders123@outlook.be
mailto:cleomeganck@hotmail.com
mailto:ann.vanmeensel-bib@lier.be
mailto:roxanne.goossens@lier.be


 

We verzamelen altijd aan de infobalie van de bib.  

 

Welke boeken lezen we?  

  

Alles komt goed, altijd  

Kathleen Vereecken 
Illustraties: Charlotte Peys  
Lannoo 
 
In dit boek vertelt Alice wat er met haar familie gebeurt wanneer de Eerste 
Wereldoorlog uitbreekt. Ze woont met haar ouders, broers, en zussen in Ieper. Ze 
hebben het fijn samen, en verheugen zich op de kermis. Dan dringt de ernst van de 
situatie door. Het gezin ziet massa’s vluchtelingen voorbijkomen en slaat niet veel 

later zelf op de vlucht. Alice krijgt de taak om haar jongere broer en zus in veiligheid 
te brengen. 

  

De beer naar Wammerswald  
Stefan Boonen 

Illustraties: Tom Schoonooghe  

Van Halewyck 

 

De ouders van Jakob zijn gescheiden en ze verhuizen regelmatig. Jakob durft hier 

niet over te klagen, hoewel hij al dat gedoe helemaal niet leuk vindt. Op een dag 

krijgt Jakob een bijzondere opdracht van de mysterieuze heer Salto: hij moet een 

beer in nood terugbrengen naar waar die thuishoort. Deze tocht verandert een 

heleboel voor de schuchtere Jakob. Langzaam groeit zijn zelfvertrouwen. 

 

 

De blauwe vleugels  
Jef Aerts 

Illustraties: Martijn van der Linden  

Querido 

 

Josh en zijn broer Jadran vinden tijdens de vakantie een gewonde kraanvogel. 

Jadran is vastbesloten hem mee te nemen naar hun appartement. Daar 

kunnen ze hem verzorgen en hem opnieuw leren vliegen. Mama probeert 

Jadran op andere gedachten te brengen, maar dat haalt niets uit. Ze noemt 

hem niet voor niets Reus. Maar dan maakt Josh door Jadrans fout een lelijke 

val... 

  

 

 

 

 

 



 

De lantaarnaansteker  
Aline Sax 
Illustraties: Ann De Bode  
De Eenhoorn 
 
Iedere avond trekt de lantaarnaansteker door de stad om de lichten aan te steken. Bij ieder 
huis kijkt hij even naar binnen. Hij ziet wachtende jonge vrouwen, een eenzame vreemdeling 
en een stilzwijgend ouder koppel. De lantaarnaansteker wil deze mensen graag helpen. 
Wanneer hij de slaap niet kan vatten, bedenkt hij een plan om ze allemaal samen te brengen. 

  

Een stormachtig jaar voor Olle en Lena 
Maria Parr  
Illustraties: Heleen Brulot  
Vertaling: Bernadette Custers  
Lannoo 
 

Olle en Lena zijn buren en beste vrienden. Tot Birgitte in hun klas aankomt. Iedereen vindt 
haar leuk. Ook Olle doet zijn best om op te vallen. Daardoor heeft hij minder tijd voor Lena en 
voor zijn opa. Zo merkt hij niet dat Lena problemen heeft in de voetbalclub. Tegelijk loopt zijn 
vriendschap met Birgitte moeilijk. Hij ontdekt het verschil tussen vriendschap en verliefdheid 
en mist Lena. 

Het mysterieuze horloge van Walker & Dawn  

Davide Morosinotto 
Vertaling: Manon Smits en Pieter van der Drift  
Fantoom 
 
1904 in Louisiana. Vier kinderen vinden op een dag 3 dollar. Daarmee kunnen ze iets 
bestellen uit de beroemde catalogus van Walker & Dawn. Maar wanneer het pakje aankomt, 
zit er een kapot horloge in en niet wat ze bestelden. Even later duikt er een ruiter op die op 
zoek is naar het foute pakje. De vier kinderen ontdekken dat het horloge veel geld waard is 

en willen het zelf naar het hoofdkantoor van Walker & Dawn brengen. Zo start een gevaarlijke 
en avontuurlijke reis. 

 

Laat een boodschap achter in het zand 

Bibi Dumon Tak  

Illustraties: Annemarie van Haeringen  

Querido 

 

In dit boek vind je dierengedichten en -tekeningen over bekende en minder bekende 

evenhoevigen. Zo komen de giraffe en het nijlpaard, maar ook het witstaarthert, de 

Japanse bosgems en de kleine kantjil één voor één hun verhaal vertellen. 

 

 

Nevermoor 
Jessica Townsend  
Illustraties: Beatriz Castro  
Vertaling: Sabine Mutsaers  
Luitingh-Sijthoff 
 
Morrigan Crow wordt geboren op Avondstond – de meest ongelukkige dag van het jaar. Dit 

betekent dat ze vervloekt is en, erger nog, moet sterven in de nacht van haar elfde 
verjaardag. Maar vlak voor die avond wordt ze ontvoerd door Jupiter North die haar 
meeneemt naar de stad Nevermoor. Zal het Morrigan lukken om haar plaats in het 
wondergenootschap van Nevermoor te veroveren? Het wordt een spannende strijd… 



 

  

 

Wat als je er een keer niet bij kan zijn?   

Jammer, maar dat kan natuurlijk gebeuren!  

Belangrijk is wel om je begeleidster of Ann/Roxanne 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 

 


