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GO! basisschool De Spreeuwen (Battelsesteenweg 259 in Mechelen) opent een eigen 
leesnest met 3000 boeken om de leesvaardigheid van de leerlingen te verhogen. De 
feestelijk opening is op donderdag 24 november 2022 om 13.30 uur. Journalisten zijn van 
harte welkom.  

 

BIBLIOTHEEK VAN GO! BASISSCHOOL DE SPREEUWEN  

WORDT WARM LEESNEST 

De bibliotheek van GO! basisschool De Spreeuwen heeft een ware metamorfose 

ondergaan. “Onder impuls van Mechelen Leesstad is onze bib omgetoverd tot een 

warm leesnestje. Het boekenaanbod is uitgebreid. De kinderen hebben nu keuze uit 

meer dan 3000 boeken. Met ’t Leesnest, de nieuwe naam van onze bibliotheek, willen 

we het lezen bij de leerlingen nog meer stimuleren”, zegt Laura de Dato, directeur van 

GO! basisschool De Spreeuwen. “Lezen is namelijk enorm belangrijk voor de 

woordenschat en het taalbegrip van kinderen.” 

Aan het initiatief ’t Leesnest gingen vele stappen vooraf. “We begonnen met een 

opruimbeurt. Een volle aanhangwagen oude boeken werd afgevoerd. Vervolgens kozen we 

een nieuwe locatie. De schoolbib zit niet langer in een donkere gang maar op een mooie 

lichtrijke plek waar je ook tussen de middag rustig kan lezen”, licht Laura de Dato het project 

toe. 

Om een echt bib-gevoel te creëren, met lidkaart en uitleensysteem inclusief boekenscanner, 

werd alles gedigitaliseerd. De boeken staan nu overzichtelijk gerangschikt. Een aantal 

ouders neemt de werking van de schoolbib als vrijwilliger op zich. Zij zullen het ontlenen, 

terugbrengen en terugplaatsen van de boeken in goede banen leiden.  

Het boekenaanbod werd niet alleen uitgebreid, het werd ook verruimd qua onderwerpen en 

thema’s. “Met veel aandacht voor diversiteit en inclusie, want hoe meer boeken, hoe meer 

kans dat je je lievelingsboek ontdekt en voor altijd het plezier van lezen ervaart.” 

“We zijn superblij met ’t Leesnest. Een gezellige multifunctionele plek waar zelf lezen, 

voorlezen en verhalen vertellen centraal staan. We zijn er zo fier op dat ons leesnest zelfs 

een eigen logo kreeg!”, lacht de directeur.  

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura de Dato, directeur van GO! 

basisschool De Spreeuwen, tel. 015 27 29 86. 

 


