Vaardig naar
het 1ste leerjaar
NIEUW!
€ 7,95
vakantiedoeboek kleuters

Spelend leren, de hele zomer lang!
•

84 kleurrijke oefen- en doeblaadjes

•

Met 24 stickers bij diverse doe-blaadjes

•

Puzzelen - taal & rekenen - knutselen kleuren - ...

NIEUW
!
€ 7,95

vakantiedoeboek kleuters
Goed voorbereid naar het 1ste leerjaar
Met het Dag zomer! vakantiedoeboek kleuters beleeft jouw kleuter een hele zomer
lang elke dag veel speel- & leerplezier: knutselen, schrijven, kleuren, voorlezen,
tellen, oefenen … Het sluit aan bij wat je kleuter op school leert.

Veilig l
eren
lezen

www.uitgeverijzwijsen.be/dagzomer
Bijna naar het
1ste leerjaar!

Van d
maker e
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hoor je t vooraan of achteraan?

kleur hetzelfde aantal.

boetseer een big.

dit heb je nodig
• klei
• potlood
• lepeltje

Sluit
100% aan
bij school

vakantiedoeboek kleuters

4-6 jaar

Veilig naar
het 1ste
leerjaar

Dag zomer!  1

luisteren & doen

Bestelbon

Dag zomer!  2

kleuren & tellen

Dag zomer!  3

knutselen & doen

vakantiedoeboeken - 2022

• Vul de bestelbon in en bezorg hem samen met het juiste bedrag aan je leerkracht/school.
• Werkt de school met een schoolrekening? Bezorg dan de ingevulde bestelbon aan de leerkracht/school.
Het te betalen bedrag wordt dan via de schoolrekening verrekend.
• Bestellen vóór 25 mei 2022.
Je kind krijgt in de 2de helft van juni via de school het bestelde vakantiedoeboek mee naar huis.

❏ JA, ik wil graag een vakantiedoeboek voor mijn kind! In drukletters invullen a.u.b.
Voornaam kind: ...................................................................................................................................................................
Familienaam kind: ...............................................................................................................................................................
School: ..............................................................................................................................................
Naam ouder(s): ................................................................................

Klas: ......................

Datum + handtekening:

Duid hier jouw bestelling aan:

Dag zomer! - vakantiedoeboek kleuters

Dag zomer! - vakantiedoeboek 1ste leerjaar

Voor kleuters die naar het 1ste leerjaar gaan.
€ 7,95 - ............. ex.

Voor kinderen die naar het 2de leerjaar gaan.
€ 7,95 - ............. ex.
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