
Zondag, 18 september 2016 
 

Beste Narrata vrienden, sympathisanten en volgers, 
  
Na een geweldige editie van het vertelfestival Kindercafé Contez op vrijdag 1 juli 2016, 
hebben we bij Narrata ook genoten van een deugdoende vakantie. Maar aan alle mooie liedjes 
komen een einde, en ook wij vlogen er in september weer volle bak in! 

                         
 
Het was misschien wat rustig op onze Facebook pagina, toch hebben we niet stilgezeten de 
afgelopen 2 maanden. 
Gil volgde een ‘train de trainer’ vorming omtrent voorlezen aan baby’s en peuters. We 
hebben vooral veel inspiratie opgedaan en nieuwe boeken leren kennen voor deze doelgroep. 
De vergaarde kennis zullen we uiteraard gebruiken om ons vormingsaanbod ook op het vlak 
van baby’s en peuters verder uit te breiden. 
  
We werkten ook aan nieuwe boekwijzers. In totaal hebben we nu 7 boekwijzers, handige 
bundeltjes bij 7 verschillende boeken die je kan gebruiken om je voorleessessie nog boeiender 
te maken. Boekwijzers zijn te verkrijgen bij ons voor 2 euro, of gratis indien je het boek 
aankoopt op een book@home. 
  
En natuurlijk zochten en lazen we stapels nieuwe en oude prentenboeken voor alle leeftijden. 
  
Wat staat er allemaal op het programma het komende werkjaar: 
-          Eerst en vooral zijn er al heel wat vormingen geboekt. Heb je ook interesse in een 
vorming op maat, neem dan zeker een kijkje op onze website: http://www.narrata.be/vorming 
 
-  Op zaterdag 3 december 2016 organiseren we een workshop handpoppen. Onder 
professionele begeleiding Jakob Vanstichel leren we de kneepjes van het vak en knutselen we 

http://www.narrata.be/vorming


ook onze eigen handpop. Ook hebben we het over  de meerwaarde en het gebruik van je 
handpop bij voorleessessie. Een boeinde vorming voor leerkrachten (in spe), 
kinderverzorg(st)ers (in spe), jeugdwerkers, ... Hou zeker onze website en Facebook pagina in 
de gate voor meer informatie! 

 
-          Ook gaan we verder met onze huiskamer 
party’s: book@home. Word jij 1 van onze 
gastvrouwen komend jaar? Als gastvrouw stel je je 
woonkamer ter beschikking en nodig je minimum 5 
gasten uit. Een medewerkster van Narrata komt bij 
jou thuis een korte infosessie over voorlezen en laat 
je kennismaken met een 100-tal prentenboeken 

(leeftijd 0-12 jaar). Boeken en boekwijzers kunnen besteld worden tijdens een book@home, 
alhoewel er zeker geen aankoopverplichting is. Alle aanwezigen krijgen ook een boekenlijst 
mee naar huis. Als gastvrouw mag je 1 gratis prentenboek kiezen uit onze boekenlijst. 
Momenteel loopt er een promo actie: boek voor eind oktober 2016 een book@home bij jou 
thuis (afspraak moet doorgaan voor 31 december 2016), en kies 1 extra geschenkboek uit 
onze selectie. 
 
-          Het project ‘Voorlezen aan huis’ loopt ook gewoon verder. Stuur een mailtje naar 
gil.geron@narrata.be om een voorleessessie bij jou thuis te boeken. 
 
-  Dit jaar verwelkomen we bij Narrata ook 2 stagiaires van de PXL Hogeschool. Mizzy 
Raskin en Annelore Leinders komen ons team versterken dit jaar en doen via Narrata een 
onderzoek rond ‘De impact van interactief voorlezen op leren lezen’. 
 
-          Stip alvast zaterdag 1 juli 2017 aan in je agenda! Want dan vindt een nieuwe editie van 
vertelfestival Kindercafé Contez plaats.  
  
Met warme groetjes, 
Gil & Vanessa 
vzw Narrata 


