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Nieuwsbrief, 11 januari 2016 

Na een stevig najaar met veel workshops en book@home-avondjes is ook Narrata het jaar 2017 met goede 
voornemens opgestart.  

Begin februari starten wij in de Oeterse Scholengemeenschap het project ‘Twiet-o-twiet’ op.  Wij plaatsen 
verhalenbomen (met vogelkastjes, gevuld met prentenboeken) op de speelplaatsen van kleuterscholen. Gedurende 5 
maanden gaan de kleuterleid(st)ers intensief aan de slag met interactief voorlezen. Kleuters en hun ouders mogen 
boekjes ontlenen om thuis verder te genieten. Het project wordt eind juni feestelijk afgesloten met een 
verhalenfestival.  
Meer informatie volgt op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/
narratavzw .  
Wil je ook graag een twiet-o-twiet project in jouw school? Vraag info bij 
gil.geron@narrata.be. 

 

Onze boekenlijst werd recent aangepast met enkele zeer creatieve exemplaren zoals  ‘De 
krijtjes staken’, ‘Wat zou jij doen’ of ‘Bij de neus genomen’. Helemaal nieuw in ons aanbod 
zijn enkele boekjes vanuit een andere etnische cultuur, uitgegeven door Studio Sesam.  
Nieuwsgierig naar al deze nieuwe boekjes? Organiseer een book@home in je huiskamer en 
krijg gratis een boekje uit onze lijst. Intussen hebben we 13 boekwijzers  klaar en nog 5 in 
ontwikkeling. Deze boeken én boekwijzers stellen we je graag voor tijdens een book@home. 
Meer info over book@home: http://www.narrata.be/bookhome 

De workshop ‘voorlezen met handpoppen’ van 3 december werd afgelast. Blijkbaar was dit 
geen goed gekozen moment.  We proberen het nog eens en gaan samen met de 
geïnteresseerden op zoek naar een goede datum.  

In een bevraging die we recent doorstuurden, polsten we 
ook naar een ideaal moment om deze workshop opnieuw 
te organiseren. Heb je deze bevraging gemist? In 
maximum 10 minuten kan je je mening kwijt over onze 
werking en aanduiden welke sessies jij aanbeveelt.  
Ga naar: https://nl.surveymonkey.com/r/JSK95Q6 

Begin februari lanceren we de Narrata-voorlees-webapp, 
een handige tool voor alle voorlezers. Hierin kan je boeken opzoeken, recensies lezen, je voorleessessie/-boeken 
bijhouden en je eigen voorleeservaringen delen met andere voorlezers. Hou zeker onze facebookpagina in de gaten 
om de lancering zeker niet te missen. 

Blokkeer je agenda alvast op zaterdag, 1 juli 2017. Dan gaat immers de volgende editie van ons jaarlijks 
vertelfestival ‘Kindercafé Contez’ door.    
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Voor gezinnen met jonge kinderen. Ganse middag verhaaltjes luisteren.  

Dit jaar sluiten we af met een queeste-diner op gezinsformaat. Hou zeker 
onze facebookpagina in de gaten! 

Foto’s en meer info over vroegere edities vind je hier: http://
www.narrata.be/kindercafe-contez 
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