Cadeauboekje
2 boeken naar keuze van de Meester Mark-serie
Titels:
 Meester Mark draait door
 Meester Mark vraagt door
 Meester Mark graaft door
Journalist Mark van der Werf werd meester op een basisschool.
Anderhalf jaar later gooit hij het bijltje erbij neer. In zijn eerste boek
‘Meester Mark draait door’ schrijft hij over zijn korte carrière in het
onderwijs. Daarna volgde ‘Meester Mark vraagt door’ waarin andere
leraren vertellen hoe zij – ondanks alle bureaucratische rompslomp,
mondige ouders en andere sores – wél het hoofd boven water
houden. Eind juni 2015 is ‘Meester Mark graaft door’ verschenen;
een tijdreis door het onderwijs waarin (oud)-juffen en meesters
schetsen hoe hun werk sinds 1950 is veranderd.

Een Rituals cadeaupakket
Keuze uit de volgende geurbelevingen:
 Sakura Rituals
 Laughing Buddha Rituals
 Ayurveda Rituals
 Dao Calming Rituals
 Hammam Rituals
 Samurai Rituals

Squla familiebordspel
Een leuk educatief bordspel voor in de klas. De vragen in de
categorieën taal, rekenen, geschiedenis, natuur & techniek
en aardrijkskunde zijn op het niveau van de spelers.
Daarnaast is er een speciale vraagstapel voor volwassenen,
als leerkracht kunt u dus gewoon meespelen!

Qwirkle spel
Qwirkle is een tactisch en uitdagend spel met vormen en
kleuren. Spelers moeten proberen met de blokjes de
meeste punten te scoren door rijen of kolommen te
maken die een gezamenlijk kenmerk hebben – óf de
kleur, óf de vorm. Het is gemakkelijk te leren, maar
leerlingen zullen er snel achter komen dat je strategisch
moet denken om de meeste punten te scoren.
Dit toegankelijke spel heeft vanaf 2007 al meer dan 15
spellenprijzen gewonnen.

Een thee- of koffiepakket van Simon Lévelt
Laat u verrassen door een samengesteld theeof koffiepakket ter waarde van 30 euro.
Simon Lévelt heeft meer dan 40 koffie & thee
speciaalzaken in Nederland en België. De koffie
wordt versgemalen in de winkel en ze hebben
een grote verscheidenheid aan verse
theebladeren.

Umbra Vogelcafé
Dit vogelcafé is net even anders dan de normale
vogel voederhuisjes. Het leuke design geeft dit
vogelhuisje zijn unieke karakter en sfeer. Aan de
bovenkant zit een deksel zodat u eenvoudig het
voer in het vogelcafé kunt doen. Omdat het huisje
aan de onderkant open is, kunnen de vogels bij
het voer. Met een koord hangt u het huisje aan
een boom, balk of haak.

VVV cadeaubon
Kunt u nog helemaal niet kiezen? Kies dan voor een
VVV cadeaubon ter waarde van 30 euro. Deze is altijd
geldig en bij 24.000 acceptanten in heel Nederland in
te leveren.

Boekenbon
Het leukste cadeau voor de echte boekenliefhebber;
een boekenbon ter waarde van 30 euro. Hiermee
kunt u zelf een boek uitkiezen bij één van de 1500
aangesloten boekwinkels. De boekenbon is geldig
voor normale boeken, luisterboeken en zelfs voor ebooks.

Diner cadeaukaart
Als u graag uit eten gaat, kunt u kiezen
voor een diner cadeaukaart ter waarde
van 30 euro. Deze dinercheque is bij
meer dan 1750 restaurants te
verzilveren.

