
Vrije Basisschool                                                             

De Zonnebloem                                                         

Oude Diestsestraat 4  

3473 Waanrode  

tel. 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com                                                 

 

Naam: ………………………………………………….   groep ………… 

Betreft bestelling kerstboeken 

graag ten laatste binnen voor 16 november 2022! 

 

Klas Kerstboek prijs Aantal 

Groep 1 + 2 

 

Speel- en leerboek Winter in het dierenbos 

• Leuke knutselwerkjes zoals een wintertafereel en recepten voor 

heerlijke kersthapjes 

• Een groot spelbord (Pakjes onder de kerstboom) én tal van 

andere spelletjes om samen te spelen 

• Tal van winterse activiteiten om de motorische ontwikkeling 

en probleemoplossend denken speels te oefenen 

• Een mooi voorleesverhaal: Samen vieren wij het mooiste moment 

€ 7.95  … 

Groep 1+2 

 

Speel- en leerboeken Winter in het dierenbos + Beestig schrijven en 

tellen 

Het speel- en leerboek Winterpret in het dierenbos 

• Leuke knutselwerkjes zoals een wintertafereel en recepten voor 

heerlijke kersthapjes 

• Een groot spelbord (Pakjes onder de kerstboom) én tal van andere 

spelletjes om samen te spelen 

• Tal van winterse activiteiten om de motorische ontwikkeling en 

probleemoplossend denken speels te oefenen 

• Een mooi voorleesverhaal: Samen vieren wij het mooiste moment 

Het speel- en leerboek Beestig schrijven en tellen met extra veel oefeningen 

Dit speel- en leerboek stimuleert jonge kinderen op een leuke manier te 

werken aan hun taal- en wiskundige vaardigheden. Het bevat verschillende 

teloefeningen, oefeningen voor schrijfmotoriek, oefeningen voor ontluikende 

geletterdheid … Bij alle activiteiten spelen dieren de hoofdrol. 

 

€ 15.90 … 

Groep 3 

 

Speel- en leerboek Sneeuwpret met de Smurfen 

• Kleurrijke zoekplaten en spelletjes om samen te spelen 

• Tal van activiteiten om de motorische ontwikkeling en 

probleemoplossend denken speels te oefenen 

• Het mooie verhaal De verschrikkelijke Sneeuwsmurf om gezellig 

voor te lezen 

€ 7.95 … 

Groep 3 

 

Speel- en leerboeken Sneeuwpret met de Smurfen + De magie van schrijven, 

lezen en tellen 

Het speel- en leerboek Sneeuwpret met de Smurfen met extra veel fun 

Kleurrijke zoekplaten en spelletjes om samen te spelen 

Tal van activiteiten om de motorische ontwikkeling en probleemoplossend 

denken speels te oefenen 

Het mooie verhaal De verschrikkelijke Sneeuwsmurf om gezellig voor te lezen 

Het speel- en leerboek De magie van schrijven, lezen en tellen met extra veel 

oefeningen 

Dit speel- en leerboek is een uitstekende maar speelse voorbereiding op de 

taal- en wiskunde- lessen in het 1e leerjaar. Het bevat verschillende 

teloefeningen, oefeningen voor schrijfmotoriek, oefeningen voor ontluikende 

geletterdheid … 

Tal van magische fantasiedieren (eenhoorns, draken, monsters ...) begeleiden 

je kleuter bij het maken van de oefeningen. 

€ 15.90 … 



Groep 4 + 5 

 

Speel- en leerboek Smurfenwinterland 

• Tal van toffe spelletjes waarmee jonge kinderen op een speelse 

manier leren probleemoplossend denken 

• Grappige strips over de Smurfen en hun winterse avonturen 

• Kleurrijke stickers van de Smurfen 

 

€ 7.95 … 

Groep 4+5 

 

Speel- en leerboeken Smurfenwinterland + Iedereen tekenaar 

Het speel- en leerboek Smurfenwinterland met extra veel fun 

• Tal van toffe spelletjes waarmee jonge kinderen op een 

speelse manier leren probleemoplossend denken 

• Grappige strips over de Smurfen en hun winterse avonturen 

• Kleurrijke stickers van de Smurfen 

Iedereen tekenaar: Een boek dat kinderen volop inspireert. Met 

handige tips en tekentrucjes voor beginnende tekenaars en 

activerende opdrachten die de creativiteit stimuleren. 

€ 15.90 … 

Groep 6+7+8+9 

 

Speel- en leerboek Wintermysteries 

• Mysterieuze zoekplaten, knutsels, raadsels en spelletjes 

• Weetjes over winterse mysteries zoals wintercodes, handlezen, 

records …   

• Het spannende verhaal Escape game in Mountain Land 

• Grappige strips van Toto 

• Twee prachtige posters van echte winterdieren 

€ 7.95 … 

Groep 6+7+8+9 

 

Speel- en leerboeken Wintermysteries + Coole breinbrekers 

Het speel- en leerboek Wintermysteries met extra veel fun 

• Mysterieuze zoekplaten, knutsels, raadsels en spelletjes 

• Weetjes over winterse mysteries zoals wintercodes, handlezen, 

records … 

• Het spannende verhaal Escape game in Mountain Land 

• Grappige strips van Toto 

• Twee prachtige posters van echte winterdieren 

Het speel- en leerboek Coole breinbrekers met extra veel oefeningen  

Wil je op een speelse manier werken aan tal van vaardigheden zoals logisch 

denken, taal en wiskunde, ruimtelijk inzicht ... ? Dat kan perfect met deze 

coole breinbrekers! 

Een waaier aan breinbrekers komt aan bod: zoekplaten, woordzoekers, 

sudoku’s, kruissompuzzels, woordleggers, futoshiki’s, binaire puzzels ... 

 

€ 15.90 … 

 


