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INSCHRIJVINGSSTROOK
Terugsturen vóór 12 september naar Openbare 
Bibliotheek Brugge (KJV), Kuipersstraat 3, 8000 Brugge.

naam 

voornaam 

straat en nummer 

popostcode 

gemeente 

telefoon 

mailadres 

leerjaar 

leeftijd 

ik heb een broer of zus in de kjv, in groep 

ik was reeds lid van de kjv

ik ben een nieuw lid

Ik lees voor KJV.
LEES JE MEE?



WAT IS KJV?
DE KINDER- EN JEUGDJURY VLAANDEREN (KJV) brengt 
kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar in contact met goede, 
recente jeugdboeken.

Alle kinderen die KJV-jurylid willen zijn, lezen 10 boeken. 
De boekenlijst per leeftijd vind je op www.kjv.be

In een vijfIn een vijftal sessies tussen oktober en april worden de tien 
gelezen boeken samen met een begeleider besproken. Na 
afloop van het leesjaar bekroont elke groep haar favoriete 
boek. Uit alle bekroningen van alle Vlaamse groepen samen 
worden de winnende auteurs gekozen.

De prijswinnaaDe prijswinnaars worden bekroond op een groot boeken-
feest in mei. Op deze feestelijke dag krijg jij de kans om au-
teurs en illustratoren te ontmoeten!

WIE?
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen zich inschrijven in één van de 
volgende groepen:

GROEP 1: 2de en 3de kleuterklas
GROEP 2: 1ste en 2de leerjaar
GROEP 3: 3de en 4de leerjaar
GROEP 4: 5de en 6de leerjaar
GROEP 5: 1ste en 2de secundair
GROEP 6: 3de en 4de secundair

WAAR EN WANNEER?
KJV vind je terug in zowat 100 Vlaamse gemeenten. De 
Brugse KJV komt bijeen in de jeugdbib van Hoofdbiblio-
theek Biekorf op volgende dagen en tijdstippen:

GROEP 1: zaterdagochtend van 10.30u tot 11.30u
GROEP 2 t.e.m. 6: vrijdagavond van 17.45u tot 18.45u

De concrete data worden tijdens de startvergadering mee-
gegeven en zijn vanaf dan ook terug te vinden op de blog 
kjvbrugge.wordpress.com

IN DE STARTBLOKKEN...
De startvergadering vindt plaats op vrijdag 19 september 
2014 van 17.45u tot 18.45u in de leeszaal van Hoofdbiblio-
theek Biekorf (Kuipersstraat 3, Brugge). 
Heb je je ingeschreven voor de kjv, noteer die datum dan 
alvast in jouw agenda want er volgt geen aparte uitnodiging 
meer! 

HELP! IK HEB NOG EEN FOLDER NODIG!
Heb je de inschrijvingHeb je de inschrijvingsstrook hiernaast al ingevuld, afge-
scheurd en opgestuurd naar de bibliotheek? En net nu heb 
je je beste vriend(in) ervan kunnen overtuigen om ook in te 
schrijven voor de kjv, maar je hebt geen folder meer? Geen 
nood! Je vindt de folder ook terug op onze website:
www.brugge.be/bibliotheek

HOE INSCHRIJVEN?
INSCHRIJVEN IS GRATIS en doe je door de inschrijvings-
strook (zie ommezijde) in te vullen en vóór 12 september op 
te sturen naar Openbare Bibliotheek Brugge (KJV), 
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge. Je kan de strook ook afgeven 
aan de balie van Jeugdbibliotheek Biekorf, of de strook in-
vullen, inscannen en mailen naar kjv.bibliotheek@brugge.be

INTERNETJURY?
Kan je niet komen naar de leesgroepen? 
Dan kan je meestemmen via de internetjury. Je leest de 
boeken gewoon thuis en post de leesverslagen op 
www.kjv.be. 
Als je alle boeken gelezen hebt, kan je stemmen.


