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Bestellijst september – oktober 2019 

1. Drankkeuze tijdens het middageten 

Vanaf maandag 16 september 2019 tot en met vrijdag 25 oktober 2019!  
Tussentijds is het niet mogelijk om van drank keuze te veranderen. 
Deze prijzen zijn excl. de remgelden. U dient per beurt nog € 0,50 bij te tellen. 

O drank van thuis (melkproduct, vruchtensapje of  water in een hervulbaar flesje of drankkartonnetje). 

GEEN FRISDRANKEN 

O thee          (€ 0,40/drankje)            O sinaasappelsap      (€ 0,40/drankje)     

O melk      (€ 0,40/drankje)            O appelsap                  (€ 0,40/drankje)     
O plat water      (€ 0,20/drankje)            O chocomelk               (€ 0,40/drankje) 

O bruiswater     (€ 0,20/drankje)              

 
Gelieve géén snoep in de brooddozen te doen. Een potje yoghurt of chocolaatje als dessert kan wel. 
 

2. Vrijblijvende tijdschriften  

O        Zonnekind     jaarabonnement (12 nrs + 6 leesboekjes)             € 39,00 

              (1e en 2e leerjaar, eerste exemplaar krijgt uw kind gratis. Meer info op www.uitgeverijaverbode.be) 
O        Zonnestraal     jaarabonnement  (15 nrs + 3 leesboekjes)                                           € 39,00 

              (3e en 4e leerjaar, eerste exemplaar krijgt uw kind gratis. Meer info op www.uitgeverijaverbode.be)                    

O        Zonneland     jaarabonnement  (12 nrs + 3 leesboekjes+ 3 kranten)                     € 39,00 

            (5e en 6e leerjaar, eerste exemplaar krijgt uw kind gratis. Meer info op www.uitgeverijaverbode.be)   
                      

O        National Geographic Junior  jaarabonnement (12 nrs)                    € 36,95 
            (4e leerjaar, 5e leerjaar en 6e leerjaar eerste exemplaar krijgt uw kind gratis. Meer info op www.blink.nl ) 

O        National Geographic Junior plus jaarabonnement (12 nrs + zomer-en winterboek)                                 € 46,95 
            (4e leerjaar, 5e leerjaar en 6e leerjaar jaarabonnement + zomer –en winterspecial Meer info op www.blink.nl ) 

 

O        Leespas 1e leerjaar    9 boeken  (Meer info op www.uitgeverijaverbode.be)        € 30,00           

O       Robbe en Bas 2e leerjaar   9 boeken (Meer info op www.uitgeverijaverbode.be)     € 30,00 

O        Leeskriebel 3e en 4e leerjaar  9 boeken(Meer info op www.uitgeverijaverbode.be)      € 30,00  

O        Vlaamse filmpjes 5e en 6e leerjaar  10 boeken (Meer info op www.uitgeverijaverbode.be)      € 31,00

     
O        Boektopperspakket                   éénmalig  pakket met boeken                                 € 20,00 
            ( Meer informatie of op www.boektoppers.be) 

 
Gelieve deze bestellijst ten laatste terug mee te geven op vrijdag 6 september .     

U hoeft geen geld mee te geven. Dit alles wordt  verrekend via de factuur.  

 

Naam leerling:…………………………………………………………….Klas:………………… 

Handtekening ouder(s): 

 

Brief voor alle kinderen lagere school 

GBS LINDENLAANSCHOOL 

CONTACTPERSOON 

Eveline De Jaegher 

Administratief medewerker 

 

03 750 10 80 

gbs.lindenlaan@beveren.be 
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