Attenties eindeschooljaar
Keramiek hangertje UILTJE “Je was zovele jaren op onze school …
4 € 04/594/00/21. Vanaf 30 ex 3,8 € 04/595/00/21
Keramiek hangertje VOGELTJE “En vlieg de toekomst in …”
4 € 04/594/00/21. Vanaf 30 ex 3,8 € 04/595/00/21
Magneet “Dromen durven doen” Tekst: Met DROMEN zo begint het …”
3,5 € 04/596/00/21. Vanaf 30 ex 3,3 € 04/597/00/21
Wasknijper “Vergeet niet” Tekst: “Vergeet niet de sprankel van …”
3,5 € 04/592/00/21. Vanaf 30 ex 3,3 € 04/593/00/21
Potlood “Alles begint met een potlood en een droom” 1 €

04/263/02/21

Potlood verpakt met kaartje ‘ Maak door schoonheid en dromen …” 2 € 04/264/00/21
Schetsboekje met potlood “Alles begint …” 6 € 04/557/00/21
Wenskaarten “De boeken gelezen … “ en “De toekomst is vertrokken …”
1,5 €. 02/683/00/21 Vanaf 30 ex 1,4 €
Wenskaart “ Je was zovele jaren op onze school …” met potlood “Alles begint …”
3 €. 04/265/00/21 Vanaf 30 ex 2,6 €
Wenskaart voor LEERKRACHTEN Wenskaart “ Voor de onzichtbare, onzegbare, onmeetbare … “
met potlood met kroontje
4 €. 04/400/00/21 Vanaf 30 ex 3,6 €
Bloemzaadmatjes
Teksten :

“Groei in wijsheid … (voor 12 jarigen)
“Onze wereld heeft je kracht nodig … (voor 18-jarigen)
“Ga voor een toekomst met ruimte …” (voor 18-jarigen)
Ook eigen thema’s of teksten kunnen, indien gewenst, gebruikt worden.

2€ / stuk. 04/989/00/21

Vanaf 30 ex 1,8 € 04/990/00/21

Kaartjes
“Groei in wijsheid … (voor 12 jarigen)
“Onze wereld heeft je kracht nodig … (voor 18-jarigen)
“Ga voor een toekomst met ruimte …” (voor 18-jarigen)

1,2 € / stuk.

02/ 682/00/21 Vanaf 30 ex 1 €.

Keitjes
Verschillende teksten voor 12-jarigen, 18-jarigen, leerkrachten. Ook eigen thema’s of teksten zijn mogelijk

3 €/ stuk. 04/681/00/21 Vanaf 30 ex 2,6 €. 04/687/00/21
Kaarsen
Dank/Proficiat/Ga voor je mooiste dromen/Dank voor je inzet/ Een leerkracht, eentje om …
10cm hoog, diam 4 cm: 3 €. 03/681/00/21 10 cm hoog/ diam 8cm: 5 € 03/682/00/21

Posters
30cm/10cm:

1,5 €/stuk. Vanaf 30 ex 1,2€
3 €/stuk. 02/916/00/21 Vanaf 30 ex 2,5 € 02/920/00/21

40cm/15cm:
Indien individueel verpakt op een rolletje: +0,25 € per poster.

Knapzakje
“Voor onderweg …” (Voor 12 jarigen)
“En ga, De wijde wereld …” (Voor 18 jarigen)
“Het hart in rust” (Voor leerkrachten)

5 € /stuk. 04/894/00/21

Vanaf 30 ex 4,5 €. 04/895/00/21

Accordeonboekje (teksten zelfde als knapzakje)
met geel touwtje
met blauw touwtje
met groen touwtje

Korte tekst voor 12-jarigen
Lange tekst voor 18-jarigen
Tekst voor Leerkrachten

3 €/stuk. 04/896/00/21

Vanaf 30 ex 2,8 €. 04/897/00/21

