
  
ZZOONNNNEEKKIINNDD--KKEERRSSTTBBOOEEKK  

 
Naam en voornaam:  ..................................................  klas:  ..................  

bestelt:     O het zonnekind-kerstboek ‘Smurfenwinterland’ = € 7,95  

  O het zonnekind-kerstboek ‘Smurfenwinterland’ + het boek 
‘iedereen tekenaar’ = € 15,90 

 
Indien je een zonnekind-kerstboek wil bestellen, bezorg je dit briefje terug aan 
de juf/meester. Dit kan tot 2/12/2022. 
 
Handtekening: Datum:  ..........  
 
 
Nu niet betalen a.u.b.  Het bedrag wordt via de trimestriële rekening verrekend. 
 
 
 
 
 
 

ZZOONNNNEEKKIINNDD--KKEERRSSTTBBOOEEKK  
 
Naam en voornaam:  ..................................................  klas:  ..................  

bestelt:     O het zonnekind-kerstboek ‘Smurfenwinterland’ = € 7,95  

  O het zonnekind-kerstboek ‘Smurfenwinterland’ + het boek 
‘iedereen tekenaar’ = € 15,90 

 
Indien je een zonnekind-kerstboek wil bestellen, bezorg je dit briefje terug aan 
de juf/meester. Dit kan tot 2/12/2022. 
 
Handtekening: Datum:  ..........  
 
 
Nu niet betalen a.u.b.  Het bedrag wordt via de trimestriële rekening verrekend. 



 

ZZOONNNNEESSTTRRAAAALL--KKEERRSSTTBBOOEEKK  
 
Naam en voornaam:  ..................................................  klas:  ..................  

Bestelt:     O het ZONNESTRAAL-kerstboek ‘Wintermysteries’ = € 7,95  

  O het ZONNESTRAAL-kerstboek ‘Wintermysteries’ + het 
boek ‘Coole breinbrekers’ = € 15,90 

 
Indien je een zonnestraal-kerstboek wil bestellen, bezorg je dit briefje terug aan 
de juf/meester. Dit kan tot 2/12/2022. 
 
Handtekening: Datum:  ..........  
 
 
Nu niet betalen a.u.b.  Het bedrag wordt via de trimestriële rekening verrekend. 
 
 
 
 
 
 

ZZOONNNNEESSTTRRAAAALL--KKEERRSSTTBBOOEEKK  
 
Naam en voornaam:  ..................................................  klas:  ..................  

Bestelt:     O het ZONNESTRAAL-kerstboek ‘Wintermysteries’ = € 7,95  

  O het ZONNESTRAAL-kerstboek ‘Wintermysteries’ + het 
boek ‘Coole breinbrekers’ = € 15,90 

 
Indien je een zonnestraal-kerstboek wil bestellen, bezorg je dit briefje terug aan 
de juf/meester. Dit kan tot 2/12/2022. 
 
Handtekening: Datum:  ..........  
 
 
Nu niet betalen a.u.b.  Het bedrag wordt via de trimestriële rekening verrekend. 
 



ZZOONNNNEELLAANNDD--KKEERRSSTTBBOOEEKK  
 
Naam en voornaam:  ..................................................  klas:  ..................  

Bestelt:     O het ZONNELAND-kerstboek ‘Wintermysteries’ = € 7,95  

  O het ZONNELAND-kerstboek ‘Wintermysteries’ + het boek 
‘Coole breinbrekers’ = € 15,90 

 
Indien je een zonneland-kerstboek wil bestellen, bezorg je dit briefje terug aan 
de juf/meester. Dit kan tot 2/12/2022. 
 
Handtekening: Datum:  ..........  
 
 
Nu niet betalen a.u.b.  Het bedrag wordt via de trimestriële rekening verrekend. 
 
 
 
 
 
 

ZZOONNNNEELLAANNDD--KKEERRSSTTBBOOEEKK  
 
Naam en voornaam:  ..................................................  klas:  ..................  

Bestelt:     O het ZONNELAND-kerstboek ‘Wintermysteries’ = € 7,95  

  O het ZONNELAND-kerstboek ‘Wintermysteries’ + het boek 
‘Coole breinbrekers’ = € 15,90 

 
Indien je een zonneland-kerstboek wil bestellen, bezorg je dit briefje terug aan 
de juf/meester. Dit kan tot 2/12/2022. 
 
Handtekening: Datum:  ..........  
 
 
Nu niet betalen a.u.b.  Het bedrag wordt via de trimestriële rekening verrekend. 
 
 


