Boeken bestellen

Boek / geheugenspel

Titel

aant
al

Kinderen bewust (op)voeden (7de
druk)

1.

Prijs
p/st

Prijs
totaal

€ 29,95

Drs. K.M.W. Janssen Hardcover,
280 pagina's full color, 17 x 24 cm.
Overprikkeling bij Kinderen
(NIEUW!)

2.

€ 29,95

Drs. K.M.W. Janssen Hardcover,
280 pagina's full
color, 17 x 24 cm.
Prikkelstorm - een boek speciaal
voor kinderen (NIEUW!)

3.

€ 22,50

Drs. K.M.W. Janssen Hardcover, 96
pagina's full color, 17 x 24 cm

Prikkelstorm boek + Prikkelstorm

4.

geheugenspel (met korting)

(Bundelkorting)
Prikkelstorm® geheugenspel (Spel
bij het boek Prikkelstorm)

5.

€ 32,50

€ 12,50

64 memokaartjes (305 grams
gelamineerd, 2 mm dik
speelkaartenkarton) 60 x 60 mm
Met dit spel beleven de kinderen
urenlang plezier. Spelenderwijs
leren ze via de memokaartjes over
prikkels, de verschillende soorten
prikkels en wat ze kunnen doen bij
overprikkeling. De kaartjes zijn een
feest van herkenning, omdat ze
overeenkomen met de illustraties in
het boek.

Totaal

Vrede met Jezelf

06-20679243

info@vredemetjezelf.nl

De verzendkosten zijn erbij inbegrepen, als je ze wil laten opsturen.
Je kan het totaalbedrag overmaken op mijn bankrekeningnummer bij de ING
NL88 INGB 0650 4913 00 t.n.v. A.P.J.M. Dunnewijk. Als ik de betaling heb ontvangen, zal ik
het boek / de boeken / het geheugenspel aan je opsturen.
Als ik nog niet je emailadres heb, wil ik je verzoeken deze te geven, zodat je daarna een
factuur hiervan ontvangt per mail.
Je naam:
Je adres (indien op te sturen):
Postcode, woonplaats:
Je emailadres:

-

Ik wil het boek / de boeken / het geheugenspel laten opsturen.

-

Ik wil het boek / de boeken / het geheugenspel op komen halen.

Zet een kruisje erbij als je ze wil laten opsturen of ze komen ophalen.
Je kan dit formulier mailen naar: info@vredemetjezelf.nl
of opsturen per post naar: Airborneweg 10, 5492 NB Sint-Oedenrode.
Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Agnes van Vreede-Dunnewijk
Vrede met Jezelf
Praktijk voor Sensi-therapie en Bodyscan

Vrede met Jezelf

06-20679243

info@vredemetjezelf.nl

