
VAKANTIEBLAADJES: boeiend, plezant, vol afwisseling en leerrijk!

PRETTIG BEZIG ZIJN

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE !

➔ Bekijk alvast onze website: www.vakantieblaadjes.be !

n 3de kleuter
Met de VAKANTIEBLAADJES wordt je kind beter voorbereid op het eerste leerjaar.
•  interessante oefeningen en spelletjes helpen je kind meer lees- en rekenrijp worden
•  prettige voorbereidende schrijfoefeningen
•  de juiste opdracht en nodige uitleg bij iedere oefening
•  sommige oefeningen zijn als leuke computerspelletjes gratis te downloaden

n 2de kleuter
•  elke dag een leuk spelletje
•  oefenen van boeiende vaardigheden
•  een plezante en leerrijke voorbereiding op de laatste kleuterklas
•  met de juiste opdracht bij iedere oefening
•  met gratis beloningsstickers: de kinderen belonen zichzelf na elke afgewerkte oefening

n 1ste t.e.m. 6de leerjaar
•  mooie verhaaltjes met passende tekeningen
•  boeiende taal- en rekenoefeningen
•  leerrijke spelletjes
•  een mondje Frans (voor vijfde en zesde leerjaar)
•  de juiste oplossingen voor de ouders
•  sommige oefeningen zijn als leuke computerspelletjes gratis te downloaden D
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BESTELBON:
• opsturen naar VAKANTIEBLAADJES, Mandelvijver 25, 8720 Wakken
• of faxen op het nummer 056 61 45 89 of e-mailen naar info@vakantieblaadjes.be

Ik wens VAKANTIEBLAADJES (aanduiden met een kruisje a.u.b.)
o op weg naar de 3de kleuterklas + gratis beloningsstickers (2de kleuter)
o van kleuter naar 1 + gratis download (3de kleuter)
o van 1 naar 2 + gratis download (1ste leerjaar)
o van 2 naar 3 + gratis download (2de leerjaar)
o van 3 naar 4 + gratis download (3de leerjaar)
o van 4 naar 5 + gratis download (4de leerjaar)
o van 5 naar 6 + gratis download (5de leerjaar)
o einde lagere school + gratis download (6de leerjaar) 
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Naam:  .........................................................................................................................................................................................................

Straat:  ........................................................................................................................................................  Nr.  ...................................

Postnummer:  .........................................  Gemeente:  ..............................................................................................................

School:  .......................................................................................................................................................................................................

HIERLANGS AFKNIPPEN

VAKANTIEBLAADJES
Mandelvijver 25
8720 WAKKEN
& 056 60 09 64

Fax 056 61 45 89
E-mail:

info@vakantieblaadjes.be

www.vakantieblaadjes.be

ONZE UITGAVEN:

✁

Prijs:
8,00


