Boekstart-info voor het co
nsultatiebureau!

Babypakket op de leeftijd van 6 maanden
Als de baby 6 maanden oud is, mag u aan de ouders een babypakketje
meegeven. U toont wat er in zit en vertelt kort wat de bedoeling is.
Doe dit vóór ze bij de verpleegster binnengaan.
“Dit is een stoffen boekje voor uw kindje. Samen in een boekje kijken,
er bij praten of zingen en ermee spelen is gezellig en het is goed voor
de taalontwikkeling. Boekstart wordt georganiseerd door de Vlaamse
overheid en de bibliotheek.
In het pakketje zit ook een infobrochure die u thuis rustig kan bekijken.
In de bibliotheek bent u nu al welkom met je baby. Ze hebben daar
ook stoffen boekjes en kartonboekjes voor de allerkleinsten.
U kan uw kindje nu al lid maken van de bib. Dat is helemaal gratis.”
Na het afgeven van het pakketje kleeft u een controlestickertje in
het Kindboekje. Als de ouders het bezoek op 6 maanden niet konden
bijwonen, mag u het pakketje nog meegeven als ze terugkomen op
het volgende consult (9 maanden).

Het babypakket, met stoffen boekje,
infobrochure,...

De stickertjes
voor het Kindboekje.

De Boekstart-bon op de leeftijd van 15 maanden
Als het kindje 15 maanden oud is, mag u aan de ouders een Boekstart-bon
meegeven en u geeft er weer een woordje uitleg bij. Doe dit vóór ze
bij de dokter binnengaan.

De Boekstart-bon

“Met deze bon kan u in de bibliotheek een Boekstart-tas ophalen, helemaal
gratis. Ik kan u nu al tonen wat er in zit. Deze tas wordt u in de bibliotheek
aangeboden door het gemeentebestuur. We hopen dat jullie samen plezier
beleven aan het kijken en lezen in de boekjes. Het is gezellig en bovendien
goed voor de taalontwikkeling. De bibliotheek heeft heel wat boeken voor
peuters in hun collectie.”
Achteraan op de bon staan enkele vertalingen die u kunnen helpen
bij het communiceren met anderstalige ouders.
Na het afgeven van de bon kleeft u een tweede controlestickertje
in het Kindboekje.

De peutertas met inhoud. De titels van
de boeken kunnen variëren.

De stickertjes
voor het Kindboekje.

