MO T I VE R E N , W A AR DE R E N E N B E LON E N
Ontdek ons volledig gamma “belonen en motiveren”.

Al onze beloningsmaterialen zijn
gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.

Beloningsstickers met Franse teksten
A

B

C

D

A.
B.
C.
D.

VX414303
VX414309
VX414308
VX414310

Fantasie frans 720 stickers in 36 motieven (€ 6,69)
Furries frans 720 stickers in 36 motieven (€ 6,69)
Vrolijke dieren frans 900 stickers in 45 motieven (€ 6,69)
Motivatiedieren Frans 700 stickers in 35 motieven (€ 6,69)

€ 8,10
€ 8,10
€ 8,10
€ 8,10

Postkaarten
Deze postkaarten komen altijd van pas:
pp als beloning na een bijzondere prestatie.
pp te gebruiken als lesmateriaal bij een project.
pp om een kaart sturen aan zieke klasgenoot.
pp een kaart uitkiezen nadat de stickerverzamelkaart vol is.
pp om na te tekenen.
pp jarige kinderen mogen er een uitzoeken.
pp als afscheidscadeautje aan het einde van het jaar.
De postkaarten zijn in hoogglans gedrukt op zwaar karton en hebben een
afmeting van 10,5 x 15 cm.

E

Beloningskaarten 7 x 10,5 cm
Een speciale beloning van de juf of meester
(bij extra inzet).
Beloningskaarten kunnen worden gebruikt:
pp als beloning na een bijzondere prestatie.
pp als beloning na een volle sticker
verzamelkaart.
pp als blijk van erkenning voor extra inzet,
bijvoorbeeld de juf of meester helpen.
pp als cadeau van de juffen en meesters
voor een verjaardag.
pp als steuntje in de rug na bijvoorbeeld
een vervelend doktersbezoek of
een valpartij.
De beloningskaarten zijn in hoogglans
gedrukt op zwaar karton en hebben een
afmeting van 7 x 10,5 cm.

F

G

E. AJ620801
F. AJ620803

(€ exclusief)

Dieren 240 kaarten in 24 motieven (€ 40,41)
Fantasie 2 240 kaarten in 24 motieven (€ 40,41)

€ inclusief

€ 48,90
€ 48,90

G. AH620701


Dieren 480 kaarten in 20 motieven
(€ 33,47)

€ 40,50
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