
 

 
 
 
 
 

 
 

Inschrijfformulier  
 

 

 Ja, onze school neemt een basisabonnement 
á € 55,-- voor het schooljaar 2016-2017 

 
 

 
Dit formulier graag uiterlijk 30 juni 2016 retourneren aan: 
 
De Bibliotheek Krimpenerwaard 
t.a.v. Marianne Vonk en Gerda Blok 
Spoorstraat 3a 
2871 TN Schoonhoven 

 
 
Let op:  i.v.m. verwerking van de  inschrijving  de  formulieren graag aan elkaar 

geniet houden   

Basisschool  
Adres  
Plaats  
Contactpersoon  

E-mailadres 
contactpersoon 

  

Postadres indien anders 
dan bovenstaand  



 
Inschrijfformulier 1 
 
Groepspassen 
 
 
Voor het komende schooljaar 2016-2017 willen wij graag  …… (aantal) 
groepspasjes á € 50,-- per pasje. 
 
U ontvangt een factuur voor de betaling van de pasjes. 
 
 
Wij hanteren dit schooljaar de volgende groepsindeling voor de pasjes: 
 
1. Groep …… Leerkracht……………………………     E-mail………………………………………     

2. Groep …… Leerkracht……………………………     E-mail………………………………………       

3. Groep …… Leerkracht ……………………………    E-mail………………………………………     

4. Groep …… Leerkracht……………………………     E-mail………………………………………       

5. Groep …… Leerkracht……………………………     E-mail………………………………………     

6. Groep …… Leerkracht……………………………     E-mail………………………………………      

7. Groep …… Leerkracht……………………………     E-mail………………………………………       

8. Groep …… Leerkracht……………………………     E-mail………………………………………       

9. Groep ….. Leerkracht……………………………     E-mail………………………………………     

10. Groep …… Leerkracht……………………………    E-mail………………………………………      

11. Groep …… Leerkracht……………………………     E-mail………………………………………       

12. Groep …… Leerkracht……………………………    E-mail……………………………………… 

NB: De groepspassen van het afgelopen schooljaar komen te vervallen.  
 



Inschrijfformulier 2  
 
Deskundigheidsbevordering 
 
 
 

Preview Kinderboekenweek met Rian Visser op 
08 september 16.00 -17.30 uur in bibliotheek 

Bergambacht 

Leerkracht 1  
 

E-mailadres leerkracht* 
 

 

Leerkracht 2  
 

E-mailadres leerkracht* 
 

 

Leerkracht 3  
 

E-mailadres leerkracht* 
 

 

Leerkracht 4  
 

E-mailadres leerkracht* 
 

 

Leerkracht 5  
 

E-mailadres leerkracht* 
 

 

Kosten  
 

€ 25 per school, ongeacht het aantal 
deelnemers.  
 

 
* Gelieve alle afzonderlijke e-mailadressen in te vullen 
  



 
 
 

 
  

Inspiratiebijeenkomst Nationale Voorleesdagen 
11 januari 2017* 19.30 -21.00 uur in bibliotheek Bergambacht 

(datum is onder voorbehoud) 
 
Leerkracht 1  

 
E-mailadres leerkracht* 
 

 

Leerkracht 2  
 

E-mailadres leerkracht* 
 

 

Leerkracht 3  
 

E-mailadres leerkracht* 
 

 

Leerkracht 4  
 

E-mailadres leerkracht* 
 

 

Leerkracht 5  
 

E-mailadres leerkracht* 
 

 

Kosten  
 

€ 25 per school, ongeacht het aantal 
deelnemers.  
 



Inschrijfformulier 3 
Groepsbezoeken  
Let op: Bij verstek laten gaan op de afgesproken datum wordt € 50 in rekening 
gebracht. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Groep 1&2   
Nationale Voorleesdagen(Kosten € 60,=) 

Deze bezoeken vinden plaats in of rond de Nationale Voorleesdagen 25 jan. - 3 feb.  
 
Aantal leerlingen: Leerkracht: 

Aantal groepen: E-mail leerkracht*: 

Groep 3   
Boeken zoeken(Gratis) 

Deze bezoeken vinden plaats in februari en maart. 
 
Aantal leerlingen: Leerkracht: 

Aantal groepen: E-mail leerkracht*: 

Groep 4 of 5  
Bibliomemo; weet wat je leest(Kosten € 60,= of €10,= 

afhankelijk van locatie) 
Via de mail wordt contact opgenomen om een exacte datum te plannen 
Aantal leerlingen: Leerkracht: 

Aantal groepen: E-mail leerkracht*: 

Voorkeur datum, dag of week Week nr.: 
Datum:  
Dag: 



 
 

Groep 6  
Schrijver op bezoek tijdens de Kinderboekenweek 

(Kosten € 60,=) 
Aantal leerlingen: Leerkracht: 

Aantal groepen: E-mail leerkracht*:  

Bibliotheek vestiging:  

 
 
 

 
* Gelieve alle afzonderlijke e-mailadressen invullen 

  

Groep 7 of 8   
Op zoek naar informatie   

(Gratis) 
Via de mail wordt contact opgenomen om een exacte datum te plannen 

Groep: 
 

Leerkracht: 

Aantal leerlingen: E-mail leerkracht*: 
Voorkeur datum, dag of week Week nr.: 

Datum:  
Dag: 



Inschrijfformulier 4 
 
Themakisten 
Kosten € 10,-- per periode. 
Bij 5 thema’s of meer 1 themakist gratis! Kan ook in 
combinatie met educatieve lesprogramma’s. 

 

 

  

Groep:       
 

Leerkracht: 
 
E-mail leerkracht*: 
 

Vestiging waar product 
wordt opgehaald 
 

 

 Zomer –
Herfst 

Herfst –
Kerst 

Kerst-
Voorjaar 

Voorjaar -
Mei 

Mei-
Zomer 

Feest      

Herfst      

Lente       

Letterpret      

Mooiste vis 
van de zee      

Op reis met 
Raf      

Piraten      

Rekenen met 
prenten-
boeken 

     

Ridders en 
prinsessen      

Uit de Kunst!      

Vriendschap      

Yes       



Vertelplaten 

 

 Zomer –
Herfst 

Herfst –
Kerst 

Kerst-
Voorjaar 

Voorjaar -
Mei Mei-Zomer 

Fiet wil 
rennnen      

Grote ezel      

Kleine 
kangoeroe      

De kleine 
walvis X X X   

Krrrr…odil      

Mama kwijt      

Nog 100 
nachtjes 
slapen 

     

Wat nu 
Olivier      

We hebben er 
een geitje bij      

Wiebelbillen- 
boogie      

Groep:       
 

Leerkracht: 
 
E-mail leerkracht*: 
 

Vestiging waar product 
wordt opgehaald 
 

 



Inschrijfformulier 5 
 
Educatieve lesprogramma’s  
Kosten € 10,-- per periode. 
Bij 5 programma’s of meer 1 programma gratis! 

 

Professor Pinguïn groep  3 & 4 
Groep: Leerkracht: 

 
Periode: E-mail leerkracht*: 

 
Vestiging waar product 
wordt opgehaald 
 

 

 
 

Vroeger  groep 4 
Groep: Leerkracht: 

 
Periode: E-mail leerkracht*: 

 
Vestiging waar product 
wordt opgehaald 
 

 

 
 

Rijm & Rap groep 5 
Groep: Leerkracht: 

 
Periode: E-mail leerkracht*: 

 
Vestiging waar product 
wordt opgehaald 
 

 

Handpoppen Moffel en Piertje groep 1&2 
Groep: Leerkracht: 

 
Periode: E-mail leerkracht*: 

 
Vestiging waar product 
wordt opgehaald 
 

 



 
Blikflits groep 5 & 6 
Groep: 
Aantal ll: 

Leerkracht: 

Periode: E-mail leerkracht*:  
 
 

Vestiging waar product 
wordt opgehaald 
 

 

 
Kinderen lezen kinderen voor (groep 1,2 7 e/o 8) 
Groep:             
Aantal ll: 

Leerkracht: 

Periode: E-mail leerkracht*: 
 

Vestiging waar product 
wordt opgehaald 
 

 

 
Leesprogramma 
groep 5,6,7 en 8                                  Bij mij in de klas  
                                                                                        Tijdzappen  
                                                             Beestachtig  
Groep:       
Aantal ll:        

Leerkracht: 

Periode: E-mail leerkracht*: 
 

Vestiging waar product 
wordt opgehaald 
 

 

 
Vergeten oorlog                   Ik wil 10 extra boeken over WO2 
Groep: 
Aantal ll: 

Leerkracht: 

Periode: E-mail leerkracht*: 
 

Vestiging waar product 
wordt opgehaald 
 

 



 
Inschrijfformulier 6 
 

 
* Gelieve alle afzonderlijke e-mailadressen invullen 

Nationale Voorleeswedstrijd   groep 7 / 8  (gratis) 
 
23 februari 2017 16.00 uur Bibliotheek Bergambacht 

Contactpersoon  

E-mail contactpersoon 
 

 

Alleen mogelijk indien deelnamepakket is aangevraagd via: 
www.nationalevoorleeswedstrijd.nl 

http://www.nationalevoorleeswedstrijd.nl/
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