Welkom!
Deze tas bevat handige spulletjes om je op weg te helpen voor een fantastisch
jaar! De gum krijg je om je er aan te herinneren dat geen fout
te groot is om te wissen! Met de pen ga je vast nog heel veel avonturen beleven.
Je zult hem vaak nodig hebben bij het schrijven! Een lolly om je zoet te houden en om je eraan te
herinneren dat het belangrijk is om aardig tegen elkaar te zijn! Met de munt wil ik je laten zien dat je van
grote waarde voor mij bent en dat je altijd bij mij terecht kan! Ook deze ster is speciaal voor jou! Het
betekent dat je jezelf mag zijn en het herinnert je eraan om je best te doen! Ook nog een boekenlegger,
want je leert veel door te lezen! Als laatste nog een smiley, want we gaan samen veel plezier beleven!
Ik heb er zin in!
Groetjes ……………………………

Welkom!
Deze tas bevat handige spulletjes om je op weg te helpen voor een fantastisch
jaar in groep 6! De gum krijg je om je er aan te herinneren dat geen fout
te groot is om te wissen! Met de pen ga je vast nog heel veel avonturen beleven.
Je zult hem vaak nodig hebben bij het schrijven! Een lolly om je zoet te houden en om je eraan te
herinneren dat het belangrijk is om aardig tegen elkaar te zijn! Met de munt wil ik je laten zien dat je van
grote waarde voor mij bent en dat je altijd bij mij terecht kan! Ook deze ster is speciaal voor jou! Het
betekent dat je jezelf mag zijn en het herinnert je eraan om je best te doen! Ook nog een boekenlegger,
want je leert veel door te lezen! Als laatste nog een smiley, want we gaan samen veel plezier beleven!
Ik heb er zin in!
Groetjes ……………………………
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