BESTELFORMULIER KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL
School: …………………………………………………………….................
Aanvrager:

O ouder

O kleuterleiding

O leerkracht

O directie

O ander:

Contactpersoon: .............................................................................................................…………………
Adres: ………………………………………………………………………………….…………………
.........................................................................................................................................…………………
Tel: ……………………………

E-mail: ………………………………................…………………

Naam van kleuter/kind met muco (indien van toepassing):…………………………….…………………
Periode waarin activiteitenpakket zal gebruikt worden : ……………………………...…………………
Rekeningnummer: ……………………………………………………………………..…………………

GRATIS
Activiteitenpakket voor kleuters:
Handleiding boordevol informatie, spelletjes voor kleuters
Individueel werkblaadje (4 x A4) voor kleuters
“Op stap met Robin en Peps”
Lessenpakket voor de leerkracht van de lagere school.
Handleiding met lestips voor de 1ste, 2de, en 3de graad
Individueel werkboekje (4xA4) voor de leerlingen dat aansluit
bij het lessenpakket: 1e graad LO
Individueel werkboekje (4xA4) voor de leerlingen dat aansluit
bij het lessenpakket: 2e graad LO
Individueel werkboekje (4xA4) voor de leerlingen dat aansluit
bij het lessenpakket: 3e graad LO
Educatieve verwerkingsbrochure bij het boek ‘Slijmbal,
superman en soepjurk’
Gids voor de leerkracht: ‘Mucoviscidose, een spelfout’
Folder: “Mucoviscidose, een weinig bekende ziekte, en
toch…”
Affiches rond mucoviscidose
Ballonnen van de vereniging

AANTAL

1 GRATIS EXEMPLAAR PER KLAS

Aanduiden indien gewenst

Boekje “De Kleine Koning die men hoorde hoesten”
Pluchen vogel “Peps” (vriendje van Robin die muco heeft)
Boekje “Schaartjes in mijn buik”
Jeugdverhaal Aaron van Sabine De Vos (3de graad LO)
Educatief stripverhaal Robin (vanaf 3de graad LO)
CD-ROM met powerpoint voor

1ste – 3de leerjaar

CD-ROM met powerpoint voor

4de – 6de leerjaar

AANKOPEN

AANTAL

Jeugdverhaal ‘Slijmbal, superman en soepjurk’ van Kolet
Janssen
Extra boekje “De Kleine Koning die men hoorde hoesten”

…………. … X 12 € = ……………. €
…………. … X 5 € = ……………. €

Extra pluchen vogel “Peps”(vriendje van Robin die muco
heeft)

…………. … X 5 € = ……………. €

Extra Kinderboekje “Schaartjes in mijn buik” muco”
…………. … X 5 € = ……………. €
Extra Jeugdverhaal Aaron van Sabine De Vos (vanaf 3
graad LO)

de

…………. … X 5 € = ……………. €

Extra stripverhaal Robin
(vanaf 3de graad LO)

…………. … X 5 € = ……………. €

CD-ROM met ppt die het ziektebeeld uitlegt
1ste – 3de leerjaar
CD-ROM met ppt voor 4de – 6de leerjaar

…………. … X 5 € = ……………. €
…………. … X 5 € = ……………. €

Kleurpotloodjes met ons logo

…………. … X 3 € = ……………. €

Fluodriehoekjes met ons logo

…………. … X 3 € = ……………. €
TOTAAL = ………………………...€

LENEN *

Aanduiden indien gewenst

Kleuterkoffer
met voorwerpen waarmee kleuters kunnen spelen
Mucokoffer lagere school
Handpoppen dokter en Robin
(voor poppenspel kleuterkit)
Vertelplaten Robin (A3)
Vertelplaten De Kleine Koning (A3)
Infoplaten wat is muco A3

* Praktische richtlijnen voor het uitlenen van het materiaal:
1) Het materiaal kan bij de Mucovereniging zelf afgehaald worden.
Dit kan elke werkdag tussen 9u en 17u. Laat vooraf weten wanneer het materiaal precies zal
afgehaald worden. Hou met het volgende rekening:
 De uitleenfiche dient vooraf volledig ingevuld aan de vereniging bezorgd te worden.
 Het materiaal wordt meegegeven als de waarborg van 30 € cash afgegeven wordt bij het
ophalen of vooraf overgeschreven is op rekeningnummer BE 62 523-0801012-61 met
vermelding “waarborg kleuterkit” of “waarborg Lokit”op rekeningnummer BE 62 52308021012-61 van de Mucovereniging.
 De waarborg wordt teruggegeven als het materiaal onbeschadigd naar de vereniging wordt
teruggebracht.
2) Indien het niet mogelijk is om het materiaal op te halen, kan het ook opgestuurd worden. Voordat
alles wordt verzonden, dient:
 de volledig ingevulde uitleenfiche aan de Mucovereniging bezorgd te worden, met duidelijke
vermelding waar alles kan geleverd worden.
 de waarborg van 30 € betaald of overgeschreven te worden.
 25 € verzendingskosten betaald te worden, voor het versturen van al het materiaal van de
vereniging naar de school en van de school opnieuw naar de vereniging.
 Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer BE 62 523-0801012-61.
Bij deze overschrijving vermeldt u “waarborg en verzendingskosten kleuterkit of LO-kit”.
Wij zorgen ervoor dat de kleuterkoffer na gebruik bij u wordt opgehaald. De waarborg wordt
teruggestort van zodra de kleuterkoffer onbeschadigd opnieuw in het bezit is van de
Mucovereniging.
Bezorg dit formulier volledig ingevuld aan:
Mucovereniging vzw, J. Borlélaan 12, 1160 Brussel
tel: 02/66 33 903, e-mail: educatie@muco.be

