
NIEUW!
€ 8,99

vakantiedoeboek 1ste leerjaar

Vaardig naar 
het 2de leerjaar

Spelend leren, de hele zomer lang!

• 84 kleurrijke oefen- en doeblaadjes

• Met 24 stickers bij diverse doe-blaadjes

• Puzzelen - taal & rekenen - knutselen - 
kleuren - ...
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Goed voorbereid naar het 2de leerjaar
Met het Dag zomer! vakantiedoeboek 1ste leerjaar beleeft jouw kind een hele zomer 
lang elke dag veel spel- & leerplezier: lezen, rekenen, knutselen, schrijven, doen, 
kleuren, oefenen … Het sluit aan bij wat je kind op school leert.

schrijven & rekenen doen, lezen & rekenen lezen

Veilig naar 
het 2de 
leerjaar

6+
6-8 jaar

vakantiedoeboek 1ste leerjaar

Sluit
100% aan
bij school

taal, lezen en rekenen
6+
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Lust jij graag ijs? 
Maak zelf een lekker ijsje met dit recept.

Wat heb je nodig?

• ijsstokjes

• mixer

• kom

• ijsvormpjes

• yoghurt

• aardbeien of ander fruit

Recept voor yoghurtijs

1 Doe de yoghurt in de grote kom.

2 Mix of pureer je fruit. 

3 Doe je gemixte fruit bij de yoghurt.

4 Meng dit goed door elkaar.

5 Verdeel over de vormpjes.

6 Plaats in elk vormpje een stokje.

7 Zet de ijsjes minstens 4 uur in de diepvries.

Tip
Je kan 1 eetlepel 

honing toevoegen. 
Zo smaakt je ijs 

extra zoet!
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Wat wil jij later worden, Anne? 

vraagt de juf. 

Nachtwaker, zegt Anne. 

Juf: Waarom?

Anne: Dan hoef ik ’s avonds 

nooit meer vroeg naar bed!

ha ha ha! De meester vraagt aan 

Rik: Noem eens vijf 

dieren in Afrika.

Rik: Twee olifanten 

en drie leeuwen.

Oh help, ik ben mijn hond kwijt.Ga je een advertentie in de krant zetten?Nee, natuurlijk niet. Mijn hond kan toch niet lezen!?

Ken je die mop van 
toen Jantje op de wc zat? 

Nee? 
Ik ook niet, want de deur 

zat op slot. Ha ha ha ha!!!

Een slak die uit de 

bocht vliegt. 

Wat is het toppunt 

van snelheid?

Ga je een advertentie in 

moppen
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lang elke dag veel spel- & leerplezier: lezen, rekenen, knutselen, schrijven, doen, 
Van de makers vanVeilig leren lezen
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www.uitgeverijzwijsen.be/dagzomer

Uitgeverij Zwijsen België nv
Duboisstraat 50 unit 2.4 • 2060 Antwerpen • T 03 205 94 94 
info@uitgeverijzwijsen.be • www.uitgeverijzwijsen.be

Bestelbon                                        vakantiedoeboeken - 2023
• Vul de bestelbon in en bezorg hem samen met het juiste bedrag aan je leerkracht/school.
• Werkt de school met een schoolrekening? Bezorg dan de ingevulde bestelbon aan de leerkracht/school. 
 Het te betalen bedrag wordt dan via de schoolrekening verrekend. 
• Bestellen vóór 2 juni 2023. Dag zomer! vakantiedoeboeken: leverbaar zolang de voorraad strekt.

Je kind krijgt in de 2de helft van juni via de school het bestelde vakantiedoeboek mee naar huis.

❏ JA, ik wil graag een vakantiedoeboek voor mijn kind! In drukletters invullen a.u.b.

Voornaam kind: ...................................................................................................................................................................     

Familienaam kind: ...............................................................................................................................................................

School:  ..............................................................................................................................................     Klas: ......................  

Naam ouder(s):  ................................................................................     Datum + handtekening:

Duid hier jouw bestelling aan: 

■ Dag zomer! - vakantiedoeboek kleuters  ■ Dag zomer! - vakantiedoeboek 1ste leerjaar
 Voor kleuters die naar het 1ste leerjaar gaan.  Voor kinderen die naar het 2de leerjaar gaan.

€ 8,99 - ............. ex. (exclusief verzendkosten)   € 8,99 - ............. ex. (exclusief verzendkosten)


