BOEKEN SCHENKEN AAN
DE SCHOOL- OF KLASBIB?
Dat kan met de schoolbibbonnen
van Davidsfonds!

Steun de school en bevorder het leesplezier in de klas
Geef één of meerdere schoolbibbonnen van 40 euro
en de klas kiest leuke boeken uit ons aanbod
Zelf krijgt u een jaar lang cultuurplezier
voor het hele gezin in ruil!

Boeken schenken?
U weet het wellicht al: lezen is belangrijk voor de vorming
van uw (klein)kinderen en stimuleert hun taalontwikkeling. Het werkt
ontspannend, voedt de woordenschat en vormt een uitlaatklep voor
emoties. En natuurlijk zijn ze ook een boeiend en leuk tijdverdrijf! Boeken
zijn dus onmisbaar, thuis en op school. Een degelijke school- of klasbibliotheek komt dus goed van pas om het leesplezier door te geven en
leerkrachten te helpen om de kennis van het Nederlands te versterken.
Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend: heel wat scholen hebben
onvoldoende budget om kwaliteitsvolle boeken aan te kopen.
Daar kunt u nu bij helpen!

Hoe?
U kunt de school- of klasbib helpen vullen door één of meerdere schoolbibbonnen van 40 euro per stuk te schenken. Als schenker krijgt u een jaar lang
cultuurplezier en cultuurvoordelen voor het hele gezin in ruil, in de vorm
van de Davidsfonds Cultuurkaart:
Korting en andere voordelen bij de beste cultuurhuizen in Vlaanderen
Reductie op evenementen en boeken van Davidsfonds, cursussen en
familiedagen van Davidsfonds Academie en reizen van Davidsfonds Cultuurreizen
Het Davidsfonds Cultuurmagazine vol interessante artikels en interviews vier
keer per jaar in de brievenbus

Bestel via www.davidsfonds.be/cultuurkaart snel een of meerdere bonnen
van 40 euro en schenk ze aan de school van uw keuze. Zij kiest dan graag
boeken uit ons boekenaanbod. Bovendien voorziet Davidsfonds een extra
boek per schijf van 100 euro die door de school wordt ingeruild!
Bouw nu mee aan de school- of klasbib!

Meer info via www.davidsfonds.be of
schoolbibbon@davidsfonds.be

