
...en win één  
van de 8 boeken 

pakketten  
t.w.v. € 450,-

Maak met jouw  
klas het woord  

met de hoogste  
woordwaarde!



Hoe werkt het?
•  Van 6 t/m 17 oktober 2021 ontvangt elke  

klant bij de ReadShop een gratis boeken
legger waarop een letter staat met een  
bepaalde letterwaarde. OP=OP.

•  Knip de letter van de boekenlegger.
•  Verzamel met je klas alle letters en maak één 

woord* met zoveel mogelijk woordwaarde  
(= alle letterwaardes bij elkaar opgeteld).

•  Lever het ingevulde deelnameformulier,  
met woord en alle letters op de achterzijde 
geplakt, in bij je ReadShop winkel. Lever  
dit formulier in vóór 20 oktober 2021.

•  Iedere groep (1 t/m 8) maakt kans op een  
van de acht boekenpakketten t.w.v. € 450,

*Let erop dat het woord vermeld staat in het Van Dale woordenboek.

Kijk op readshop.nl voor de actievoorwaarden

Van 6 t/m 17 oktober 2021 is het  
Kinderboekenweek. Gedurende  
deze periode organiseert ReadShop  
een bijzonder, educatieve actie  
speciaal voor basisscholen. Een  
landelijke competitie waar samen-
werken met je klasgenoten  
belangrijk is om kans te maken  
op een fantastische prijs: een  
boekenpakket voor jouw klas!  
Elke klas kan meedoen.



naam

adres

postcode      plaats

telefoonnummer    emailadres

groep

naam leerkracht        aantal leerlingen

woord          woordwaarde

Gegevens basisschool:

Gegevens groep:

In te vullen door ReadShop

Plak het woord op de achterzijde van dit formulier

Hoe werkt het?
•  Van 6 t/m 17 oktober 2021 ontvangt elke  

klant bij de ReadShop een gratis boeken
legger waarop een letter staat met een  
bepaalde letterwaarde. OP=OP.

•  Knip de letter van de boekenlegger.
•  Verzamel met je klas alle letters en maak één 

woord* met zoveel mogelijk woordwaarde  
(= alle letterwaardes bij elkaar opgeteld).

•  Lever het ingevulde deelnameformulier,  
met woord en alle letters op de achterzijde 
geplakt, in bij je ReadShop winkel. Lever  
dit formulier in vóór 20 oktober 2021.

•  Iedere groep (1 t/m 8) maakt kans op een  
van de acht boekenpakketten t.w.v. € 450,

*Let erop dat het woord vermeld staat in het Van Dale woordenboek.

Kijk op readshop.nl voor de actievoorwaarden

Van 6 t/m 17 oktober 2021 is het  
Kinderboekenweek. Gedurende  
deze periode organiseert ReadShop  
een bijzonder, educatieve actie  
speciaal voor basisscholen. Een  
landelijke competitie waar samen-
werken met je klasgenoten  
belangrijk is om kans te maken  
op een fantastische prijs: een  
boekenpakket voor jouw klas!  
Elke klas kan meedoen.



Plak hieronder het woord


