Aan: de ouders van de leerlingen van obs Het Palet
Betreft: leesprotest tegen sluiting bieb op 5 november
Beste ouder(-s)/verzorger (-s),
U heeft het vast al gehoord: een meerderheid van de gemeenteraad van Neder Betuwe (SGP,
CDA en VVD) is van plan om de samenwerking met de Openbare Bibliotheek Rivierenland
te stoppen.
Als dit plan doorgaat dan zal de bibliotheek haar vestigingen in Opheusden, Dodewaard,
Kesteren en Ochten per 1 januari 2017 moeten sluiten. Volwassenen en kinderen kunnen dan
nog wel lid blijven van de openbare bibliotheek, maar zij zullen naar een vestiging in een
andere gemeente moeten gaan. Bovendien wordt het abonnement een stuk duurder (€ 100,voor volwassenen en € 25,- voor jeugdleden), omdat uw gemeente niet meer mee betaalt.
Tegen deze bezuiniging is inmiddels veel protest gekomen. Zo hebben bijvoorbeeld 1500
mensen een burgerinitiatief ondertekend waarin staat dat de dienstverlening van de openbare
bibliotheek voor Neder Betuwe behouden moet blijven. Ook de jongerenraad wil dit graag.
Ook wij (= de leiding en docenten van onze school) vinden dat de openbare bibliotheek moet
blijven. Goed kunnen lezen is een onmisbare basis voor de ontwikkeling van elk kind in onze
maatschappij. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig vrij lezen in leuke boeken kinderen beter
maakt in taal. De bibliotheek is dé plek voor actuele, leuke boeken. Maar ook goed kunnen
omgaan met de nieuwe media wordt steeds belangrijker. De lees-/mediacoach van de
bibliotheek levert daar op onze school een belangrijke ondersteunende bijdrage aan. Wij - en
onze leerlingen - gaan dat allemaal zeer missen als de gemeente de samenwerking met de
bibliotheek stopt.
Op donderdag 5 november a.s. neemt de gemeenteraad van Neder Betuwe een definitief
besluit over doorgaan of stoppen met de openbare bibliotheek in de gemeente. De vergadering
begint ‘s middags om 16.00 uur op het gemeentehuis in Opheusden. Wij willen graag voordat
de vergadering begint van 15.30-16.00 uur een leesprotest met kinderen houden in de hal van
het gemeentehuis in Opheusden.
De bedoeling is dat de kinderen een boek meenemen en in de hal van het gemeentehuis gaan
zitten of liggen lezen. De leden van de gemeenteraad zullen langs de lezende kinderen moeten
lopen op weg naar de vergaderzaal, en de kinderen kunnen dan hun stem laten horen voor het
behoud van de bieb. Doet u/uw kind mee?
Palet: kinderen verzamelen bij school en gaan dan onder begeleiding van de school naar het
gemeentehuis
Heeft u nog vragen? Vraag het even na op school.
Ik hoop u en uw kind(-eren) op 5 november te zien!
Team Het Palet en Bibliotheek Rivierenland.

