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WELKOM
Dit schooljaar namen een 50-tal kinderen uit het 3de en 4de leerjaar deel aan de leesjury van
KJV. Bijna 20 leerlingen uit het 5de leerjaar lazen de boeken voor de juryleden uit groep 4.
Samen zorgen ze ervoor dat we vanuit onze bibliotheek een mooie bijdrage kunnen leveren
aan wie uiteindelijk als auteurs dit jaar hun KJV-prijs mogen in ontvangst nemen.
Heb jij dit schooljaar nog niet deelgenomen? Geen probleem, je kan altijd volgend schooljaar
meelezen en jurylid worden bij KJV. Tijdig zal je alle info via jouw klasleraar ontvangen.
Geniet ondertussen van de teksten, tekeningen, foto’s, … die een aantal van de KJV-leden
hebben gemaakt en die je in deze unieke KJV-krant kan vinden.
Denk eraan:
één boek lezen per week
laat Corona meteen in de steek!

Jouw bib-team
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SAMEN OP DE VLUCHT
Elise De Roecker
Van de cover van het boek ‘Samen op de vlucht’ maakte Elise een eigen versie met haar
iPad. Mooi gedaan!

4

DE MAAN IS OVERAL
Jef Van Dyck
Onderstaande tekening maakte Jef bij het boek ‘De maan is overal’. Een mooie interpretatie
van dit boek! Jef raadt iedereen aan om dit boek zeker te lezen.
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CIRCUS OP STELTEN
Marie-Amélie Cuyvers
Het boek “Circus op stelten” zette Marie-Amélie ertoe aan om een mooie tekening te
maken. Knap werk!
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DE WEGLOPERS
Roos Quick
Voor Roos is “De weglopers” van de Zweedse schrijver
Ulf Stark een prachtig boek. Zowel de tekeningen van
illustrator Kitty Crowther, als het verhaal zelf zijn heel
mooi.
Het boek gaat over Klein-Gottfried die een plan
bedenkt om zijn zieke opa uit het ziekenhuis te helpen
ontsnappen. Samen gaan ze dan nog een laatste keer
naar het huisje op het Zweedse eiland waar oma en
opa hun hele leven lang samen hebben gewoond.
“Ik werd helemaal door het verhaal meegesleept toen
ik aan het lezen was. Het boek is spannend en
grappig, maar soms ook ontroerend en zelfs een
beetje triest. Ik geef dit boek 10/10. Dus … zeker
lezen! Alvast veel leesplezier en lieve groetjes”, aldus
Roos.
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LOUISE LAAT NIET LOS
Stef Van Rompaey
Stef leest zeer
aandachtig in het
boek “Louise laat niet
los”, meteen één van
zijn favoriete boeken,
maar voorlopig blijft
“Circus op stelten”
zijn favoriet van de
kjv-boeken.

Het lievelingsboek van Stef is echter geen kjv-boek.
Stef vindt “Het kleine slechte boek” het allerbeste boek dat
hij ooit las. Het lijkt wel of je zelf in het boek zit. En je weet
nooit op voorhand op welke pagina je terecht zal komen.
Om dat te achterhalen moet je raadsels oplossen en als je
niet oppast, kom je misschien in een kerker terecht.
Dit boek kan je zeker ook in de Putse bib ontlenen!
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LOUISE LAAT NIET LOS
Pauline Serneels
Pauline vindt “Louise laat niet
los” het leukste boek van
diegenen die ze tot nu toe al
gelezen heeft: “Het boek leest
heel vlot en ik vind het een heel
leuk verhaal. Louise geeft niet op
en dat is wel knap.”
Aan de boodschap van Pauline
“Niet opgeven!” moeten we
allemaal wat meer denken.
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# IK LEES GRAAG
Amélie Serneels
Amélie Serneels heeft een
tekening gemaakt omtrent
‘lezen’ en hoe fijn ze dat vindt:
“Ik heb geen specifiek boek
gekozen maar in mijn tekening
toon ik wel wat ik leuk vind aan
het figuurlijke verdwijnen in een
boek. Als je leest, creëer je
immers je eigen wereld”.
#ikleesgraag
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DE WEGLOPERS
DE KEUKENPRINS VAN MOCANO
Elise Van Beersel
Elise maakte van het boek “De weglopers”
van Ulf Stark een mooie tekening.
Ondertussen is ze toch ook grote fan van het
boek “De keukenprins van Mocano V - Circus
op stelten” van Matilda Masters. Haar KJVdagboek heeft ze alvast binnen handbereik
liggen.
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LOUISE LAAT NIET LOS
Neyo Windelinckx
Ook Neyo laat zich inspireren door het boek “Louise laat niet los”!
Mooi gedaan!
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SAMEN OP DE VLUCHT
Dante en Noah Vercaeren
Voor de broers Dante en Noah Vercaeren zorgde het boek “Samen op de vlucht” voor
inspiratie. Maar toch maakten ze elk een andere tekening. Mooi gedaan.
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ONZE KJV-ERS SKYPEN ER OP LOS
Sarah Cools en Gerda Vervloesem zorgden op 12 januari voor een eerste digitale
samenkomst met de deelnemers van groep 3 en groep 4. Best een spannend moment voor
de twee dames en voor de juryleden.
Maar het deed ons alleszins zeer veel plezier om jullie als KJV-lid eens te zien en te horen.
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PUZZEL JE MEE?
Lossen jullie mee deze puzzel op?
Wie het juiste antwoord weet, stuurt een mail naar bibliotheek@putte.be. Uit alle
inzendingen worden enkele winnaars getrokken die een mooi boek winnen.
Veel succes aan iedereen en uiteraard veel puzzelplezier!

1. Van wie hebben de lezers van groep 4 het geheime boek gelezen?
… … … … … … … … … … …

2. Naar wie moet je nooit luisteren volgens auteur Kristien In-‘t-Ven?
… … … … … …

3. Wie schreef het boek ‘Wolinoti het houten kind’?
… … … … … … …

… … … …

4. ‘Circus op stelten’ is het 5de deel uit een super populaire reeks over een keukenprins
uit …. .
…… … … … …

5. Een makkelijke: waarvoor staat de afkorting KJV?
… … … … … … - EN … … … … … … … … … VLAANDEREN

6. Naast KJV organiseert de Putse bib ook activiteiten voor de Jeugdboekenmaand.
Weet je hoeveel jaar deze maand reeds wordt georganiseerd?
… … … … … … …

7. Naast leesboeken is het fijn om soms ook eens een strip te lezen. Weet je waarnaar
Jommeke op jacht was in zijn eerste stripavontuur?
… … … … … … …
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8. Als je naar de bib van Putte komt en een boek ontleent, dan krijg je telkens iets mee
om te sparen. Wat is dit?
… … … … … … … …

9. Wat is de juiste schrijfwijze? WORD/WORDT/WORT/WORTD jij gelukkig van een goed
boek?
… … … … of … … … … …

10. Om deel te nemen aan de KJV-jury moet je jaarlijks acht stuks hiervan lezen? Van
wat?
… … … … … …

Met de letters uit de vierkantjes kan je de oplossing
van onderstaande vraag vinden?
Eén van onze dorpsgenoten werd reeds met twee
boeken genomineerd voor de KJV. Over welke auteur
hebben we het? We verklappen dat Inge haar
voornaam is!
Dit zijn de 10 letters uit de 10 antwoorden:
………………………………………………………………. .
Hiermee kan je volgende familienaam maken van de
Putse auteur die we zoeken:
………………………………………………………………. .

VU Inge De Bie, schepen van Cultuur, Gemeenteplein 1, 2580 Putte
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