Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : directiewaanrode@gmail.com

Naam: ………………………………………………….

groep …………

Betreft bestelling lenteboeken
graag ten laatste binnen voor 10 maart 2021!
De boeken kunnen ook ingekeken worden op www.averbode.be

Klas
Soort boek
KLEUTERSCHOOL
Groep 1
Doremini : Babydieren

prijs

Aantal

€ 7.95

…

€ 15.90

…

€ 7.95

…

€ 15.90

…

Een beestig leuk lentevakantieboek met:

een mooi geïllustreerd verhaal: Het ei van Konijn;

het leuke spel Slakkenrace om samen te spelen;

een spelletjeshoek: kleuren, tekenen, verbinden …;

heerlijke recepten en knutsels zoals een kartonnen
kartonnen Mama eend en haar kuikens.

Groep 1

Doremini : Babydieren
+ Vrolijke verhalen
Drie vrolijke doeverhalen waarmee peuters zich helemaal kunnen
uitleven: kleuren, figuren zoeken, stickers plakken ...

Groep 2+3

Doremi : Lentekriebels
Van dit





Groep 2+3

kleurrijke doeboek krijgen alle kleuters zeker lentekriebels:
een vrolijk voorleesverhaal: Wilde paarden;
een spelbord om samen het spel Paaseitjes rapen te spelen;
een spelletjeshoek: kleuren, tekenen, verbinden …;
heerlijke recepten en knutsels zoals een kartonnen
paasmandje.

Doremi : Lentekriebels
+ Tellen en spelen met Nellie en Cezar
Met de vriendjes Nellie en Cezar wordt leren tellen echt superleuk!
Aan de hand van leuke spelletjes leren kleuters een waaier aan
wiskundige begrippen zoals open en dicht, vol en leeg, ver weg en
dichtbij …
Ook ludieke teloefeningen komen aan bod, waardoor tellen zo
eenvoudig wordt als 1-2-3.

Handtekening :

1

LAGERE SCHOOL
Groep 4 + 5
Zonnekind : Circus

€ 7.95

…

€ 15.90

…

Met dit lentevakantieboek worden alle kinderen échte
circusartiesten:

samen de magie van het circus ontdekken: goocheltrucjes,
jongleren, schminken ...;

uren speelplezier: zoekplaten, raadsels, spelletjes ...;

lachen met de grappen en grollen van de circusclowns en de
vele leuke mopjes.

Groep 4 + 5

Zonnekind : Circus (zie hierboven)
+ Cijfers & letters
Een leuk vormgegeven leer- en speelboek met tal van breinbrekers:
sudoku’s, woordzoekers, kruiswoordraadsels, rekenkleurtjes ...
Een waaier aan ludieke oefeningen met verschillende
moeilijkheidsgraad, dus voor ieder kind zijn er geschikte
oefeningen.

Groep 6 + 7

Zonnestraal : Dierenplezier

€ 7.95

…

Groep 6 + 7

Zonnestraal : Dierenplezier
+ Cijfers en letters

€ 15.90

…

Zonneland : Breek je brein

€ 7.95

…

€ 15.90

…

Een beestig leuk lentevakantieboek:

uitdagende spelletjes, een knutselwerk en heerlijke hapjes
voor massa’s lenteplezier;

zoekplaten en quizzen om die grijze hersenmassa een frisse
lenteschoonmaak te geven;

lezen en leren over jonge dieren en hun leef- en
eetgewoontes.

Twee beestig mooie posters

Een leuk vormgegeven leer- en speelboek met tal van breinbrekers:
sudoku’s, woordzoekers, cijferrradsels, binairo’s, futoshiki’s ...
Een waaier aan ludieke oefeningen met verschillende
moeilijkheidsgraad, dus voor ieder kind zijn er geschikte
oefeningen.

Groep 8 + 9

Een uitdagend doeboek voor een leuke en leerrijke lente:
 oneindig veel raadsels en breinbrekers in vrolijke
lentesferen;
 zin in een picknick? Dan kunnen kinderen nu koken met
SISTERS: leuke recepten met bijhorende cartoons en
duidelijke stappenplannen.

Groep 8 + 9

Zonneland : Breek je brein
+ Iedereen tekenaar
Een boek dat de kinderen volop inspireert. Met handige tips en
tekentrucjes voor beginnende tekenaars en activerende opdrachten
die de creativiteit stimuleren.
Plus bijkomende informatie die de algemene kennis vergroot: wie
maakt er tekeningen in zijn job? Wat zijn de verschillende
tekenstijlen?

Handtekening :

2

