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Onze bibliotheken zijn er voor iedereen
Wij zijn trots op het bibliotheekwerk in de gemeente
Noordenveld. Onze bibliotheken nodigen mensen uit
om met elkaar in contact te komen. Ze dagen je uit om
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nieuwe dingen te ontdekken. Ze geven gelegenheid
om zaken te ondernemen. Ze helpen je als je er niet uit
komt met je DigiD. Het is dé plek waar je gratis kunt
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internetten als je computer het niet doet. In sommige
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•

Cijfers
activiteiten

bibliotheken kun je cursussen volgen, in andere

Digitale 24/7 service

bibliotheken zijn creatieve ochtenden. En ja, er zijn ook

Daarnaast ontwikkelt het bibliotheekwerk

nog boeken. En tijdschriften. En kranten. En dvd’s.

zich steeds meer op digitaal gebied. Naast het
uitlenen van e-books bieden we een digitale 24/7

12

14

samen

service, maken veel inwoners gebruik van de

Wat we doen, valt nog steeds binnen de wettelijke

cursussen Klik&Tik en Aan de slag met je DigiD

taken: leesbevordering, kennis & informatie,

en bieden we jong en oud de kans om zich de

educatie, kunst & cultuur en ontmoeting. We doen

21e-eeuwse vaardigheden eigen te maken. We

het alleen op een eigentijdse manier, samen met

bieden belastingspreekuren maar helpen ook

onderwijs, kinderopvanglocaties, zorginstellingen,

inzicht te krijgen in de effecten van de sporen die

dorpsverenigingen en de plaatselijke middenstand.

we achterlaten op het internet. Onze Data Detox

‘Samen’ is het sleutelwoord. In al onze bibliotheken

Kit helpt iedere inwoner veilig gebruik te maken

zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan om de

van het internet.

maatschappelijke-educatieve bibliotheek te worden die

Er is veel bewerkstelligd en we zijn nog niet klaar.

open staat voor iedereen. Daar hebben we in 2019 een

Ook in 2020 zetten we de schouders eronder,

enorme stap in gezet.

zodat de inwoner van Noordenveld zich steeds
meer bewust wordt van de bibliotheek, de plek

16

Taalcongres
‘Samen’ is het sleutelwoord
Werken en leren in de bieb

•

In onze bibliotheken telt en doet
iedereen mee. Wij willen altijd
dichtbij zijn: fysiek, online of in
welke vorm dan ook.

Wat is er allemaal gebeurd?

waar iedereen de kans krijgt om te ontdekken,

We zijn gestart met de BiebFabriek, een fantastisch

ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en

programma om kinderen op een speelse manier met

ondernemen, en zo volwaardig mee te doen in de

techniek in aanraking te brengen. In de zomer hebben

maatschappij.

we knutselmiddagen georganiseerd voor kinderen.
Joris’ Kerstboom stond in de bibliotheken met zijn
mooie wensen. De Bibliotheek op school en BoekStart in

18

de kinderopvang zijn vaste onderdelen geworden van

Annelies Bakelaar,
Bestuurder
Biblionet Drenthe

ons aanbod voor de jeugd van 0 tot 12 jaar. De eerste

19

gesprekken zijn gevoerd om in het voortgezet onderwijs
de Bibliotheek op school te realiseren.
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top 3

Wij zijn het maatschappelijk
hart van de samenleving en
verbinden actief inwoners
met elkaar.

wie zijn wij?

Kenniscafé in Norg

ons team

In het kader van ontmoeting en debat zijn we in 2019 samen

Team Bibliotheek Noordenveld bestaat uit een

met Welzijn in Noordenveld gestart met een maandelijks

lokaal coördinator, drie frontofficemedewerkers, een

Kenniscafé in Bibliotheek Norg. Het Kenniscafé wordt

educatieadviseur, twee educatiemedewerkers en 98

georganiseerd voor mensen die graag hun kennis willen

vrijwillige medewerkers. In 2019 heeft het team veel

vergroten over een bepaald onderwerp of geïnformeerd

veranderingen ondergaan. Nieuwe medewerkers

willen worden over recente ontwikkelingen. Daarnaast is er

hebben het team versterkt en met pijn in ons hart

gelegenheid om andere inwoners te ontmoeten. Gemiddeld

hebben we afscheid genomen van een collega die

komen er tussen de twaalf en twintig personen af op de

44 jaar bij Biblionet Drenthe werkzaam was. In 2019

Kenniscafés.

is de actieve rol van de vrijwillige medewerkers

Voorleesmarathon

uitgekristalliseerd. In onze bibliotheken hebben vijf

In het kader van de Week van de Alfabetisering

vrijwilligers de vrijwilligersacademie gevolgd en

heeft Taalhuis Roden een Voorleesmarathon

Ontmoeting met dementie

35 deelgenomen aan een opfriscursus. De meeste

georganiseerd. Hieraan hebben bekende

In april 2019 stond de gemeente Noordenveld in het teken

vrijwilligers die in de uitlening werken, hebben

Noordenvelders, artiesten en mediakenners

van Ontmoeting met Dementie. Wij hebben samen met

deze academie gevolgd in de voorgaande jaren. Zij

deelgenomen. Taalhuis Roden wilde hiermee

Welzijn in Noordenveld, de gemeente Noordenveld en de

kunnen ondersteuning bieden in de uitlening. De

aandacht vragen voor laaggeletterdheid. Om

Dementheek Leek drie inloopochtenden in Bibliotheek

frontofficemedewerkers hebben daardoor meer tijd om

acht uur in de ochtend gaf wethouder Alex

Roden georganiseerd. Tijdens deze ochtenden konden

te investeren in de nieuwe taken van de bibliotheek,

Wekema de aftrap, daarna werd elk uur door

bezoekers de materialen uit de Dementheek Leek bekijken.

zoals het leggen van verbindingen met andere

een andere lezer het stokje overgenomen.

Ook waren er voorstellingen voor mensen die dementerend

organisaties en het organiseren van activiteiten om

Burgemeester Klaas Smid heeft om 22.00 uur

zijn. Bovendien heeft de gemeente een virtual realtybril

de basisvaardigheden te vergroten. De professionele

het afsluitende verhaal voorgelezen.

beschikbaar gesteld waarmee je kon ervaren hoe het is om

medewerkers hebben gebruikgemaakt van het

dement te zijn.

ontwikkelaanbod van Biblionet Drenthe.

Bibliotheek Noordenveld bestaat uit
de vestigingen Norg, Peize en Roden en
vijftien vestigingen van de Bibliotheek
op school. Bibliotheek Noordenveld
valt onder Biblionet Drenthe, de
provinciale ondersteuningsinstelling
van de twaalf bibliotheken in Drenthe.

Vrijwel iedereen vindt het
belangrijk dat de bibliotheek
aandacht besteedt aan
laaggeletterdheid.

Onze klanten
Wij nemen deel aan BiebPanel, een onderzoeksplatform
dat speciaal is ontwikkeld voor de bibliotheekbranche.
Deelnemers worden drie keer per jaar ondervraagd
over een thema. In 2019 waren dat de Week van de
Alfabetisering, activiteiten en gebouw/MFA. Een
belangrijke uitkomst was dat vrijwel iedereen het
belangrijk vindt dat de bibliotheek aandacht besteedt
aan laaggeletterdheid, maar dat niet iedereen op
de hoogte was van activiteiten in de Week van de
Alfabetisering.
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ontmoeten
De bibliotheek is het maatschappelijk hart
van de samenleving. Wij verbinden actief
inwoners met elkaar. Daarom organiseren
we activiteiten in de bibliotheek met als
doel mensen met elkaar in contact te
brengen.

onze activiteiten

Ook dit jaar was Joris’ Kerstboom weer
aanwezig. Bibliotheekbezoekers kregen de
kans om een vriend, familielid of geliefde
in het licht te zetten door een wens of

boekstart in norg

foto op te hangen in de boom.

In 2019 zijn we ook in Bibliotheek Norg gestart met
BoekStartvoorleesuurtjes. In samenwerking met het
MaPacafé wordt er eens in de maand voorgelezen en is

Elke week was er een Breicafé in Bibliotheek

er voor ouders en verzorgers gelegenheid om elkaar te

Roden en een Handwerkavond in

ontmoeten. Bij de aftrap op 18 september waren er al

Bibliotheek Peize.

35 bezoekers.

High Tea rond De Zeven Zussen

Daarnaast werd er regelmatig een

Noordenveldleest is een samenwerkingsverband tussen

koffieochtend van de kerk georganiseerd.

Boekhandel Nijman, de bibliotheken en vrijwilligers.
Gedurende het hele jaar zijn er diverse lezingen en
activiteiten geweest. Heel succesvol was de high

In Bibliotheek Norg werd elke maand

tea rond de boeken van De Zeven Zussen. Terwijl de

een Kenniscafé georganiseerd.

aanwezigen genoten van een heerlijke maaltijd kon
er naar hartenlust worden gediscussieerd over de
beroemde romans van Lucinda Riley.

Stap in en reis mee
In de Kinderboekenweek hebben we activiteiten
georganiseerd in het kader van het thema Reizen.
De kinderen konden een propellorvoertuig maken en
de Boevenbus van Gevangenismuseum Veenhuizen
ontdekken.

4
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ontwikkelen
sjaak
in beeld

De bibliotheek is dé specialist op het gebied van
lezen en taal- en digivaardigheid. Wij sluiten met
onze activiteiten aan bij landelijke evenementen
zoals Nederland Leest, de Boekenweek en de
Kinderboekenweek, de Nationale Voorleeslunch en
de Nationale Voorleeswedstrijd. Daarbij werken
we het liefst samen met andere organisaties en
inwoners, maar als het moet, doen we het alleen.

in de Week van de Dementie
waren er in Bibliotheek Roden
vele activiteiten. Sjaak Verster
had een kraam ingericht vanuit
de Dementheek uit Leek. ‘Er was
ook een VR-bril waarmee je kon
ervaren hoe het is om dementie
te hebben. Heel beangstigend.’

onze activiteiten

Het Taalhuis houdt wekelijks spreekuur.
Hier kun je terecht met vragen over
leren lezen en schrijven, of wanneer je
taalcoach wilt worden.

BoekStart

Bij het digitaal spreekuur kun je terecht

Alle baby’s van drie maanden of ouder krijgen van de

met vragen op het gebied van computers,

gemeente een BoekStartbon. Met deze bon kunnen zij

e-readers, tablets of smartphones.

gratis lid worden van de bibliotheek, en daarbij krijgen

Favoriete muziek
Sibelius, Rachmaninov, Debussy

hobby
filatelie

tip
leen ook eens andere
producten uit, zoals
spelletjes en puzzels

Duizendpoot

ze een BoekStartkoffertje cadeau. Doel is kinderen op

Sjaak Verster is een duizendpoot. Als planoloog rolde hij via

jonge leeftijd al in aanraking te brengen met boeken. In

de verkoop van klassieke muziek en de financiële wereld in de

2019 deelden onze bibliotheken 109 koffertjes uit. Ook

zorg voor dementerende ouderen. Twaalf jaar geleden hielp

organiseren onze bibliotheken maandelijks voorleesuurtjes

hij bij het oprichten van de Dementheek in Leek. Inmiddels

voor de jongste lezers. Inmiddels hebben we met vijftien

is hij gepensioneerd, maar hij is nog steeds actief en hielp de

kinderopvanginstellingen een samenwerkingsovereenkomst

bibliotheek vorig jaar bij de inloopochtenden rond dementie

voor BoekStart in de kinderopvang. Deze BoekStartlocaties

op 10, 17 en 24 april. Dit thema sloot aan bij de expositie

beschikken nu over een stimulerende leesomgeving en

Ontmoeting met Dementie in het Kunstencentrum K38.

geschoolde voorleescoördinatoren. Ook stelt de bibliotheek

Sjaak had een kraam ingericht met materialen die

boekencollecties beschikbaar voor de BoekStartvoorleeshoek.

interessant zijn voor dementerenden. ‘Dan moet je denken
aan boeken, muziek en films van vroeger en speciale spellen

De Bibliotheek op school

zoals Memory met geuren.’

In onze gemeente zijn zestien basisscholen. Hiervan nemen
vijftien scholen deel aan de Bibliotheek op school (dBos). In

Dementie ervaren

al deze scholen is een bibliotheek aanwezig met een mooie

De inloopochtenden waren een succes, vertelt Sjaak: ‘Als er

actuele collectie voor 4-12-jarigen. Belangrijk onderdeel

een paar mensen zijn met wie ik een goed gesprek heb, dan is

van dBos zijn de activiteiten gericht op leesbevordering

mijn ochtend geslaagd. Bovendien waren er optredens door

en mediawijsheid/informatievaardigheden. We houden

Anna van Oppenhuizen, het Alzheimer Café gaf informatie,

de resultaten bij met een landelijk meetinstrument: de

en er was een VR-bril waarmee je kon ervaren hoe het is om

Monitor. Samen met de directie en de leescoördinator

dementie te hebben. Heel beangstigend, beklemmend.’

bekijken wij hoe dBos de gewenste bijdrage kan leveren

Sjaak vindt het belangrijk dat de bibliotheek dit soort

aan het leesplezier en de lees- en informatievaardigheid

activiteiten organiseert: ‘Het is een neutrale en laag-

van de kinderen. Een van de speerpunten uit de Monitor

drempelige plek die heel geschikt is voor de uitwisseling van

van 2019 was ouderbetrokkenheid.

ervaringen. Zeker als het om gevoelige onderwerpen gaat.’

4
8
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ontwikkelen

hoera, nieuwe lezers
Samen met Noordenveldleest ondersteunen wij de scholen
om lezen een feestje te laten zijn en zo bij te dragen aan

Bibliotheek noordenveld
vindt dat iedereen de kans
moet krijgen om te leren lezen,
schrijven of rekenen.

een positieve leeshouding in de vrije tijd. In het project
Hoera, Noordenveld heeft er weer nieuwe lezers bij! draait
alles om het feit dat het een fantastische gebeurtenis is als
kinderen hebben leren lezen in groep 3 en 4. Voor kinderen
die dit nodig hebben is extra ondersteuning beschikbaar.
De vrijwilligers van het project kwamen in de scholen om
deze kinderen extra voor te lezen en te helpen om boeken
te kiezen die ze leuk vinden. Zij werkten daarbij nauw
samen met de leerkrachten. Ook kwamen de vrijwilligers
in de vakantieperiode bij een aantal gezinnen thuis om
voor te lezen.

Taalhuis
Voortgezet onderwijs

Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen

In gemeente Noordenveld zijn twee scholen voor het

om te leren lezen, schrijven of rekenen. Daarom

voortgezet onderwijs en één school voor speciaal

is er in Bibliotheek Roden gelegenheid om via

voortgezet onderwijs. Met één school heeft de

het Taalhuis les te krijgen van een taalcoach.

bibliotheek een activiteit georganiseerd. Dit betrof The

In 2019 waren 25 taalcoaches actief, die totaal

Bieb Experience, een programma waarmee leerlingen

37 cursisten begeleidden. Het Taalhuis wordt

bekend worden gemaakt met de mogelijkheden van de

gecoördineerd door een professional van het

bibliotheek. Daarbij was aandacht voor mediawijsheid

Alfa-college. Daarbij wordt gebruikgemaakt

en informatievaardigheden. Ook hebben wij twee

van de volgende ondersteuningsprogramma’s:

leerlingen bij een maatschappelijke stage begeleid.

Matchvoorhetleven, Succes! en oefenen.nl. In het
kader van bestrijding van laaggeletterdheid

Leren werken met de computer

hebben we diverse bijeenkomsten voor de

We organiseren een aantal activiteiten om mensen te

vrijwilligers georganiseerd, voorlichting

helpen digitaal vaardiger te worden. In 2019 hebben we

gegeven, een project met Sociale Dienst gedaan,

doorlopend Klik&Tik-cursussen aangeboden aan mensen

samengewerkt met Vluchtelingenwerk en

die willen leren omgaan met de computer. Daaraan

een Voorleesmarathon tijdens Week van de

hebben 60 cursisten meegedaan. Er zijn ook cursussen Aan

Alfabetisering georganiseerd.

de slag met je DigiD gegeven, waaraan 21 cursisten hebben
deelgenomen.

4
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ontdekken

De bibliotheek daagt bezoekers uit om
nieuwe dingen te ontdekken, zich te
ontwikkelen in 21e-eeuwse vaardigheden
en net even verder te kijken dan je neus lang
is. De bibliotheek biedt daarom workshops
en knutselmiddagen voor kinderen om hun
technische vaardigheden te vergroten.

Bibliotheek Noordenveld
heeft in de vakantieperiode
elke week een prikkelende
activiteit georganiseerd.

Vakantielezen
Om de bibliotheek ook in de vakantie spannend te maken
voor kinderen, hebben we in 2019 elke week van de
vakantieperiode een prikkelende activiteit georganiseerd.
Zo konden kinderen met behulp van een green screen een
foto van zichzelf laten maken in een bijzondere omgeving,
konden ze een vuurtoren maken of een schatkist. Totaal

21e-eeuwse vaardigheden

zijn er in onze gemeente 156 kinderen geweest die hebben

In 2019 is er een begin gemaakt met

deelgenomen aan een dergelijke vakantieactiviteit.

21e-eeuwse vaardigheden voor de basisschool.
Voorbeelden zijn Lego WeDo voor de

BiebFabriek

middenbouw en Beebot voor de onderbouw.

Om kinderen te helpen (digitale) techniek te begrijpen,

Voor de bovenbouw is Little Bits geïntroduceerd.

bieden wij een serie knutselmiddagen aan. Die middagen

Daarnaast zijn vanzelfsprekend onze lees-

zijn in het voorjaar van 2019 gestart met Digilab on Tour,

bevorderingsprogramma’s ook doorgegaan.

waarbij kinderen uit groep 6, 7 en 8 in de bibliotheek kennis
konden maken met robots en een drone. Na de zomer zijn
wij begonnen met de BiebFabriek: knutselmiddagen waar
kinderen dingen leerden, zoals een rijdend voertuig bouwen,
een deurmatverklikker maken of een robotje aansturen
met een app op je tablet. Totaal zijn er in Noordenveld 22
activiteiten aangeboden. Daaraan hebben 299 kinderen
deelgenomen.

4
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ontspannen

In de bibliotheek kom je niet alleen om
te leren of te lezen, je komt er ook om je
te ontspannen. Daarvoor staat er in elke
bibliotheek een leestafel met tijdschriften en
staat er ook altijd de koffie en thee klaar.

Bibliotheek noordenveld
hecht veel waarde aan het
stimuleren van leesplezier bij
zowel jeugd als volwassenen.

Scoor een Boek!

Noordenveldleest

In 2019 hebben we een groot aantal activiteiten voor

Noordenveldleest is een samenwerkingsverband

basisscholen georganiseerd. Heel succesvol was de

tussen Bibliotheek Noordenveld, Boekhandel

Scoor een Boek!-campagne, die rond voetbal draaide

Daan Nijman, enkele particulieren en

en waarin we samenwerkten met FC Groningen. Tien

vrijwilligers. In 2019 hebben we een aantal

weken lang lazen de leerlingen extra veel boeken (scoren

succesvolle lezingen door schrijvers voor

met boeken), gestimuleerd door twee filmpjes met

volwassenen georganiseerd. Zo hebben Paulien

eredivisiespeler Michael Breij. Het Fluitsignaal vormde

Broekema, Aaf Brandt Cortius, Annegreet van

de afsluiting van het programma; tijdens dit sportieve

Bergen, Jan Siebelink en Toine Heijmans een

evenement konden de leerlingen ook scoren op het veld.

lezing verzorgd. Hiervan hebben ongeveer
170 bezoeker genoten. Daarnaast is er met

jeugdtheater

de gemeente Noordenveld en Welzijn in

We organiseren elk jaar jeugdtheatervoorstellingen.

Noordenveld een nieuwe toekomstvisie

In 2019 hadden we bijvoorbeeld de voorstelling

opgesteld. Hieruit zijn inmiddels twee succesvolle

Plons!, een prachtige combinatie tussen muziek- en

activiteiten voortgekomen: de high tea over De

poppentheater over kikkertje Kiki.

Zeven Zussen en een bierproeverij met Ronald
Giphart. Op beide activiteiten zijn bezoekers af
gekomen die nog nooit eerder op een lezing of
een activiteit over boeken waren geweest.

4
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ondernemen

Gouden tip om kinderen
plezier te geven in lezen?
Durf te spelen en omwikkel
je ideeën met boeken.

De bibliotheek is het platform waar inwoners
en organisaties informatie, kennis en cultuur
uitwisselen. Hier moet je zijn om verbindingen
aan te gaan. Of je nu zelfstandig ondernemer
bent, op zoek bent naar werk of juist een
samenwerkingspartner zoekt.

taalcongres

‘Samen’ is het sleutelwoord

Op 25 september 2019 vond het Taalcongres

Ook voor instellingen en kleine zelfstandigen wil de

plaats, georganiseerd door Team Educatie

bibliotheek een platform zijn om zich te profileren. In 2019

van Biblionet Drenthe. Hieraan werd door alle

hebben wij samengewerkt met de volgende organisaties:

bibliotheken in Drenthe actief meegewerkt.

Albert Heijn Roden, Boekhandel Daan Nijman, Brinkhof Norg,

Samen met beslissers in het onderwijs,

De Hullen, Dementheek Leek, Dorpshuis Peize, gemeente

kinderopvang en gemeenten werd de aanpak

Noordenveld, Gevangenismuseum Veenhuizen, K38, MaPa

van taalproblemen besproken. En vooral hoe je

Café, Op de Helte, Ouderenopvang Roden, Rabobank,

kinderen kunt leren om plezier te krijgen in lezen.

Welzijn in Noordenveld, ZZP collectief Noordenveld,

De gouden tip van Matijs Lips, leraar van het jaar

kinderopvanginstellingen, basisscholen en voortgezet

2018: ‘Durf te spelen en omwikkel je ideeën met

onderwijs. Tijdens de verkiezingen van de provinciale staten

boeken.’

en waterschapsverkiezing fungeerde bibliotheek Roden als
stemlokaal.

Werken en leren in de bieb
Bibliotheek Roden heeft een afgeschermd gedeelte met
werkplekken. Tot juni 2019 waren die speciaal bestemd
voor ZZP’ers. ZZP Collectief Noordenveld organiseerde hier
elk kwartaal een ZZP-netwerkbijeenkomst. In juni 2019 is
besloten om de werkplekken beschikbaar te stellen voor
iedereen die een plek zoekt om te werken of leren.

4
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activiteiten

cijfers

Op deze pagina vind je een impressie van activiteiten
georganiseerd in 2019 in de bibliotheken van
Noordenveld, veelal in samenwerking van andere
maatschappelijke en educatieve organisaties.

Werken en leren in de bieb
Bibliotheek Roden heeft een afgeschermd
gedeelte met werkplekken. Tot juni
2019 waren die speciaal bestemd voor
ZZP’ers. In juni 2019 is besloten om de
werkplekken beschikbaar te stellen voor
iedereen die een plek zoekt om te werken
of te leren.

bibliotheek noordenveld

Onze bibliotheek
Bibliotheekvestigingen
Bibliotheken op school (dBos)

2019
3
15

high tea
Onze collectie
Titels collectie boeken

noordenveld

totale netwerk

52.617

927.594

Titels dvd’s, luisterboeken en daisy roms

1.429

35.265

Titels collectie tijdschriften

2.106

36.784

Nieuw aangeschafte titels

2.962

38.838

Onze digitale collectie

2019

2018

Beschikbare e-books (landelijk)

28.116

23.056

7.365

7.210

Titels beschikbaar via PressReader (landelijk)

Bij de high tea rond de
boeken van De Zeven Zussen
konden de aanwezigen
genieten van een heerlijke
maaltijd en kon men naar
hartenlust discussiëren
over de beroemde romans
van Lucinda Riley. Deze
populaire activiteit
werd georganiseerd
in samenwerking met
Boekhandel Nijman.

ontmoeting met dementie
In april 2019 stond de gemeente
Noordenveld in het teken van Ontmoeting
met Dementie. In het kader hiervan zijn in
Bibliotheek Roden drie inloopochtenden
georganiseerd. Bezoekers konden
materialen uit de Dementheek Leek
bekijken en muziekvoorstellingen
bijwonen. En met de VR-bril kon je zelf
dementie ervaren

		

theater
Onze klanten
Leden
Bezoekers online
Leerlingen via de Bibliotheek op school

het gebruik van onze bibliotheek
Uitleningen
Accounts waarmee tenminste één e-book is gedownload
Downloads e-books
Downloads PressReader Biblionet Drenthe
Activiteiten en evenementen
Deelnemers aan diverse activiteiten en evenementen
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2019

2018

7.598

7.746

28.096

22.250

2.644

2.340

2019

2018

176.718

184.314

506

557

8.453

8.538

28.861

35.551

49

45

4.970

4.560

maatschappelijk jaarverslag

In 2019 hebben we
de voorstelling Plons!
georganiseerd. Een
prachtige combinatie
van muziek- en poppentheater over het
kikkertje Kiki.

scoor een boek!
Heel succesvol was de Scoor een Boek!-campagne, die rond
voetbal draaide. Tien weken lang lazen de leerlingen veel
boeken (scoren met boeken), gestimuleerd door filmpjes
met eredivisiespeler Michael Breij. Het fluitsignaal, een
sportief evenement, sloot het programma af.

boekstart in norg
In 2019 zijn we ook in Bibliotheek Norg
gestart met BoekStartvoorleesuurtjes.
Centraal staan voorlezen en ontmoeten.

bibliotheek noordenveld
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