
 

 

Bestellijst tijdschriftjes Averbode 

Verschillende verzorgde tijdschriftjes zijn op de markt die aansluiten bij de 

leefwereld van jouw kind. De tijdschriften worden niet in de klas gebruikt, maar 

wij bieden ze u volledig vrijblijvend aan. Alle tijdschriftjes zijn van uitgeverij 

Averbode. 

Mogen wij u vragen via onderstaand formulier uw keuze te maken. Het gaat 

telkens om een jaarabonnement. Dien dit formulier in voor dinsdag 10 

september. Laattijdige inschrijvingen zullen niet meer worden aanvaard. 

De betaling gebeurt via de schoolrekening van september. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam kind:  .................................................................................................................  

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

Klas Tijdschrift Prijs Aankruisen 

Peuter- en 1e kleuter 
Doremini  €36  

Leesbeestje + cd €24  

2e en 3e kleuter 
Doremix + Kid’i €36  

Leesknuffel + Kid’i €39  

1e graad 

Zonnekind 1e lj €39  

Zonnekind 2e lj €39  

Robbe en Bas €30  

2e graad 
Zonnestraal €39  

Leeskriebels €30  

3e graad 
Zonneland €39  

Vlaamse filmpjes €31  
 

Handtekening ouder(s):  .............................................................................................  
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