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Vrije Basisschool                                                             

De Zonnebloem                                                         

Oude Diestsestraat 4  

3473 Waanrode  

tel. + fax  016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com                                                 

 

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

Betreft bestelling zomervakantieboeken 

graag ten laatste binnen voor 25 mei 2021! 

De boeken kunnen ook ingekeken worden op www.averbode.be 

 

Klas Soort boek prijs Aantal 

KLEUTERSCHOOL 

Groep 1 (° 2017) 

 

Vakantieoefenboek – naar de tweede kleuterklas 

Vlot van de 1e naar de 2e kleuterklas! Het doeboek bevat 24 pagina’s 

taal en 24 pagina’s wiskunde. Van zowel taal als wiskunde komen alle 

doelen aan bod waar doorheen het schooljaar aan gewerkt wordt. 

NIEUW: tips voor ouders om taal en wiskunde bij hun kleuter nog 

meer te stimuleren. 

€ 7.95 … 

Groep 1  

 

Doremini : Babydieren 

Met dit zomervakantieboek schijnt de zon ieder dag!  

Twee te gekke strips met Doremi(ni)-mascotte Remi. Ideaal voor 

een leuk voorleesmoment of om het verhaal zelf te ontdekken aan de 

hand van de illustraties.   Creatieve knutsels zoals een speeleiland om 

zelf te maken. Telkens met handige stappenplannen.  Een heus 

bordspel - Schelpenkasteel - en tal van andere (foto)spelletjes op 

maat van jonge kleuters. Zo oefenen ze op een speelse manier hun 

vaardigheden. 

€ 7.95 … 

Groep 2 (° 2016) 

 

Vakantieoefenboek – naar de derde kleuterklas 

Vlot van de 2e naar de 3e kleuterklas! Het doeboek bevat 24 pagina’s 

taal en 24 pagina’s wiskunde. Van zowel taal als wiskunde komen alle 

doelen aan bod waar doorheen het schooljaar aan gewerkt wordt. 

NIEUW: tips voor ouders om taal en wiskunde bij hun kleuter nog 

meer te stimuleren. 

€ 7.95 … 

Groep 3 (° 2015) 

 

Vakantieoefenboek – naar het eerste leerjaar 

Dit oefenboek is de ideale vakantiepartner om kinderen voor te 

bereiden op het 1e leerjaar. 

Dankzij de ludieke aanpak kunnen ze op een speelse manier de 

leerstof van het voorbije schooljaar opfrissen en onderhouden. 

De leuke tekeningen en mooie foto’s verhogen het plezier. 

€ 7.95 … 

Groep 2+3 

 

Doremi : zomer vol sport ! 

Met dit zomervakantieboek beleven kleuters een sportieve zomer. 

Het vrolijke voorleesverhaal Een medaille dat de fantasie van 

kleuters stimuleert.  Recepten en knutsels om samen actief aan de 

slag te gaan. Van zelfgemaakte zweetbandjes tot een atletiekpiste om 

zelf in elkaar te knutselen.   Allerlei sportieve spelletjes om op een 

leuke manier te werken rond o.a. logisch denken en motoriek. 

€ 7.95 … 

LAGERE SCHOOL 

Groep 4 

 

Vakantieoefenboek – naar het tweede leerjaar 

Dit oefenboek is de ideale vakantiepartner om kinderen voor te 

bereiden op het 2e leerjaar. 

Dankzij de ludieke aanpak kunnen ze op een speelse manier de 

leerstof van het voorbije schooljaar opfrissen en onderhouden. 

De leuke tekeningen en mooie foto’s verhogen het plezier. 

€ 7.95 … 

Groep 5 

 

Vakantieoefenboek – naar het derde leerjaar 

Dit oefenboek is de ideale vakantiepartner om kinderen voor te 

bereiden op het 3e leerjaar. 

Dankzij de ludieke aanpak kunnen ze op een speelse manier de 

leerstof van het voorbije schooljaar opfrissen en onderhouden. 

De leuke tekeningen en mooie foto’s verhogen het plezier. 

€ 7.95 … 
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Groep 4 + 5 

 

Zonnekind : Robbe en Bas : Waterpret 

Met dit zomervakantieboek beleven kinderen massa’s waterpret met 

de populaire personages Robbe en Bas.  Tal van wateractiviteiten om 

thuis of op vakantie zelf te proberen.   Uren speelplezier voor een 

spetterende zomer: zoekplaten, raadsels, spelletjes, kleurplaten …  

Lachen met de grappen en grollen van beste vrienden Robbe en Bas. 

Want alle kinderen houden toch van leuke mopjes en strips! 

€ 7.95 … 

Groep 6 

 

Vakantieoefenboek – naar het vierde leerjaar 

Dit oefenboek is de ideale vakantiepartner om kinderen voor te 

bereiden op het 4e leerjaar. 

Dankzij de ludieke aanpak kunnen ze op een speelse manier de 

leerstof van het voorbije schooljaar opfrissen en onderhouden. 

De leuke tekeningen en mooie foto’s verhogen het plezier. 

€ 7.95 … 

Groep 7 

 

Vakantieoefenboek – naar het vijfde leerjaar 

Dit oefenboek is de ideale vakantiepartner om kinderen voor te 

bereiden op het 5e leerjaar. 

Dankzij de ludieke aanpak kunnen ze op een speelse manier de 

leerstof van het voorbije schooljaar opfrissen en onderhouden. 

De leuke tekeningen en mooie foto’s verhogen het plezier. 

€ 7.95 … 

Groep 6 + 7  

 

Zonnestraal : Op safari 

Dit zomervakantieboek neemt kinderen mee op een avontuurlijke 

safari.    

Avontuurlijke spelletjes, knutsels en heerlijke hapjes om hen op een 

leuke en leerrijke manier klaar te stomen voor de safarireis van hun 

leven!  

Een mooie reis: een safariverhaal om bij weg te dromen en de 

leesvaardigheid te stimuleren.  

Kinderen lezen en leren over safaridieren en hun leef- en 

eetgewoontes. Nadien testen ze hun kennis met  de Safariquiz.    

€ 7.95 … 

Groep 8 

 

Vakantieoefenboek – naar het zesde leerjaar 

Dit oefenboek is de ideale vakantiepartner om kinderen voor te 

bereiden op het 6e leerjaar. 

Dankzij de ludieke aanpak kunnen ze op een speelse manier de 

leerstof van het voorbije schooljaar opfrissen en onderhouden. 

De leuke tekeningen en mooie foto’s verhogen het plezier. 

€ 7.95 … 

Groep 8 

 

Vakantieoefenboek – Français ? Super ! 

Dit oefenboek biedt kinderen van het 5e leerjaar speelse, gebruiks- 

en kindvriendelijke oefeningen om de verworven kennis van het Frans 

als tweede taal te onderhouden. 

Het leuke en leerrijke boek is ook erg nuttig om sommige kinderen 

wat bij te werken wanneer ze het moeilijk hebben. 

€ 7.95 … 

Groep 9 

 

Vakantieoefenboek – naar het eerste middelbaar 

Dit oefenboek is de ideale vakantiepartner om kinderen voor te 

bereiden op het 1e middelbaar. 

Dankzij de ludieke aanpak kunnen ze op een speelse manier de 

leerstof van het voorbije schooljaar opfrissen en onderhouden. 

De leuke tekeningen en mooie foto’s verhogen het plezier. 

€ 7.95 … 

Groep 9 

 

Vakantieoefenboek – Français ? Super ! 

Dit oefenboek biedt kinderen van het 6e leerjaar speelse, gebruiks- 

en kindvriendelijke oefeningen om de verworven kennis van het Frans 

als tweede taal te onderhouden. 

Het leuke en leerrijke boek is ook erg nuttig om sommige kinderen 

wat bij te werken wanneer ze het moeilijk hebben. 

€ 7.95 … 

Groep 8 + 9  

 

Zonneland : Boost je brein 

Met dit zomervakantieboek geven kinderen hun brein een flinke 

boost. 

Tal van raadsels en breinbrekers die hen deze zomer zullen doen 

zweten. 

Originele lifehacks waarmee jonge tieners hun leven op een coole en 

praktische manier kunnen vergemakkelijken. 

Twee toffe posters voor aan de slaapkamermuur: Taylor Swift en 

Youri Tielemans.   

€ 7.95 … 

 
Handtekening : 


