
stembrief

Kategorie graad 2 – 3
Kategorie graad 4 – 5
Kategorie graad 6 – 7 
Kategorie graad 8 – 10

InlIgtIng van deelnemer:

naam en van: ........................................................................
KontaKnommer:..................................................................
SKool/BIBlIoteeK: ...............................................................

Kategorieë

Jy kan in een van die volgende vyf kategorieë 
deelneem volgens jou graad en so stem vir  
jou gunstelingboek: 

SelfleeSKategorIeë

* Kategorie graad 2 – 3

* Kategorie graad 4 – 5

* Kategorie graad 6 – 7

* Kategorie graad 8 – 10 
 
 

Verloop

 • Lees al die boeke wat in jou kategorie op die lys 
verskyn en stem dan vir jou gunstelingboek 
op die stembrief (jy het net een stem).  

 • Handig jou stembrief op die laatste teen 19 Julie 
by jou onderwyser of bibliotekaresse in.

 • In die kategorie graad 2 – 3 en graad 4 – 5 kan jy ook stem 
vir jou gunstelingillustrasies (weereens het jy net een stem).

ree saam met ander 
jong lesers landswyd as 

beoordelaar op om te bepaal 
watter boeke wat in 2022 
gepubliseer is die beste is.

Lees al die boeke wat in jou kategorie op die 
lys verskyn en vul dan die stembrief in. Handig 
jou stembrief op die laatste teen 19 Julie by jou 
onderwyser of bibliotekaresse in.

merK dIe KategorIe waarIn deelgeneem word:
Reëls

 • Kinders in graad RR tot leerders in graad 10 mag inskryf.
 • Uitgewers plaas die boeke in samewerking met die 

skrywers in die onderskeie leeskategorieë.
 • Die atKv administreer slegs die projek en is 

nie aanspreeklik vir die inhoud of kwaliteit van 
die boeke nie.  Enige navrae oor die boeke kan 
aan die onderskeie uitgewers gerig word.

Rig navrae aan:
Die Projekorganiseerder, Jeanné Naudé
tel.: 011 919 9088
faKS: 086 646 0641 
e-poS: jeannen@atkv.org.za

Lees al die boeke in jou kategorie, 
stem vir jou gunstelingboek en wen 

lekker boekpryse vir jou skool  
of biblioteek.

Storieleesfees!Storieleesfees!

Storieleesfees!Storieleesfees!

ATKV-Kinderboektoekennings


