
 

Tijdschriften 

Abonnementen 

Schooljaar 2016-2017 

 

Beste ouder 

In de loop van het schooljaar worden we regelmatig geconfronteerd met brieven, 

folders,… van tijdschriften allerhande. Dit geeft zowel voor u als voor ons extra 

administratief werk. We willen met dit formulier het aanbod verzamelen zodat u in 

één keer kan intekenen op wat u wenst voor uw kind. Dit geeft ook een beter 

overzicht van de financiële bijdrage. 

Concreet: 

 van de meeste tijdschriften is een folder met meer informatie bijgevoegd of 

kan u de website raadplegen; 

 u tekent in via de strook bij deze brief, graag zo snel mogelijk; 

 u vult de strookjes op de folders niet meer in; 

 de bijdrage wordt ingeschreven op de schoolrekening van september en/of 

oktober; 

 u heeft geen enkele aankoopverplichting, maar indien u niets bestelt, geeft u 

toch het strookje af (zo kunnen wij controleren of iedereen de brief gezien 

heeft). 

We hopen dat deze werkwijze de administratie bij het begin van het schooljaar kan 

helpen beperken. Dank en beste groeten. 

 

                                                                                                                                                                        ___________________________________                       

KLIM Vrije Lagere Scholen -  Sint-Pietersaalststraat 78A/86 - 9000 GENT-  09 220 62 79  lagerescholen@klim.be   
Directie 

Joost Van Daele-  09 221 23 53 -  joost.van.daele@klim.be 

Lieven Wytynck -  09 220 62 79 -  lieven.wytynck@klim.be 
www.klim.be 
Schoolbestuur: VZW Katholieke Scholen Regio Gent Centrum - Zilverenberg 1 - 9000 Gent - Ondernemingsnummer 0416681712 

 

http://www.klim.be/


 

Basistijdschriften (Averbode) 
 

Deze tijdschriften durven we aanbevelen, ze kunnen in de klas worden gebruikt (o.a. 

godsdienst, W.O.), u heef vanzelfsprekend geen aankoopverplichting. 

 Zonnekind voor eerste en tweede leerjaar, een doe-
tijdschrift om wekelijk naar uit te kijken. Wekelijks. 
36 euro per jaar 
http://www.averbode.be/zonnekind 

 

 

 Zonnestraal voor derde en vierde leerjaar, een leerrijk 
tijdschrift om wekelijks naar uit te kijken. Wekelijks. 
36 euro per jaar 
http://www.averbode.be/zonnestraal 
 

 

 Zonneland voor vijfde en zesde leerjaar, om de horizon te 
verruimen, actueel en hedendaags. Wekelijks. 
36 euro per jaar 
http://www.averbode.be/zonneland 

 

 
 

  

Aanvullende tijdschriften – literatuur   
  

 
  

 

 
 

Vlaamse Filmpjes: voor vijfde en zesde leerjaar, 
wekelijks een boeiend en vlot lezend verhaal, 
handig van formaat om overal mee te nemen. 
30 euro per jaar 
http://www.averbode.be/vlaamsefilmpjes 

  

 
 

 
Kits: voor vijfde en zesde leerjaar, een veertien-
daags tijdschrift dat informeert over wat er in 
ons land en in de wereld gebeurt. 
18,50 euro per jaar 
http://www.kits.be 
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Frans voor vijfde en zesde leerjaar  
  

 

En Action Groeiboek Frans: 
De speelse oefenboeken Frans groeien mee met 
wat uw kind op school leert. 
10,30 euro  
http://www.vanin/nl/ 

voor-thuis/oefenmaterialen/groeiboeken-frans 

  
 
 

------------------------------------------------------- 

BESTELBON ABONNEMENTEN 

Naam en voornaam van mijn kind: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Klas: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



 Ik bestel voor mijn kind: 

 

Zonnekind voor het ganse jaar 

Zonnestraal voor het ganse jaar 

Zonneland voor het ganse jaar 

Vlaamse filmpjes (enkel voor vijfde of zesde leerjaar) 

Kits (enkel voor vijfde of zesde leerjaar) 

En Action groeiboek 5 

En Action groeiboek 6 

 

 Ik wens niets te bestellen. 

 

Handtekening, 

 

http://www.vanin/nl/

