
Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plexi snoepbakje gevuld met 

snoepjes en naamkaartje €2,90/stuk 

Doosje pralines voor de juf €8,50/st 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Plexi jojo  gevuld met dragibus of 

smarties en sticker €1,90/stuk 

Doosje pralines voor de juf €8,50/st 

Plexi voetbal  gevuld met snoepjes 

en naamkaartje €1,80/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Kleur van snoep ook te kiezen of 

snoepmengeling. 

Plexi gloeilamp  gevuld met snoepjes 

en chupa chup lollie en naamkaartje 

€2,30/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

  

Snoepzak  gevuld met snoepjes en 

gepersonaliseerde beker met  

naamkaartje €2,20/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Kleur van bekers is een assortiment. 

Gepersonaliseerde beker met  snoepzakje 

in en naamkaartje €2,20/stuk 

Gepersonaliseerde beker met olvarit 

knijpzakje en vitabis koek €4,00/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Kleur van bekers is een assortiment. 

Beker met naamsticker €1/stuk 

2x 2stuks betterfood koeken en 

klein flesje bellenblazer afgewerkt 

als een vlinder.  €2,00/stuk 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

 

  

Snoepautomaat gevuld met dragibus 

met naamkaartje  €3,40/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Plexi beer gevuld met snoepjes  met 

naamkaartje €2,00/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Plexi appel gevuld  met snoepjes of 

koekjes met naamkaartje €1,80/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Plexi kroontje gevuld  met snoepjes  

met naamkaartje €1,20/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

  

Puntzak  gevuld met snoepjes en 

naamkaartje €2,50/stuk of €3,00/stuk 

of €4,00/stuk of €5,00/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Puntzak  gevuld met snoepjes en 

chupa chup lollie met naamkaartje 

€2,50/stuk of iets groter €3,00/stuk 

(nog groter is ook mogelijk) 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Liever geen snoep, maar een doosje 

chips?  Dit is ook mogelijk met een 

gepersonaliseerde wikkel.   

Kies een thema en we maken er iets 

leuks van.  €2,80/stuk 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

  

Klein snoepzakje met chupa chup 

lollie en naamkaartje.  €1,60/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Voor de juf een zakje chocolade 

€5,50/stuk of doosje pralines €8,50 

Klein snoepzakje met 

naamkaartje €1,30/stuk  

Kleur van afwerking zelf 

te kiezen 

Klein snoepzakje met 

traploper en naamkaartje 

€2,50/stuk. 

Kleur van afwerking zelf te 

kiezen 

Kleur van traplopers  is een 

assortiment. 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

  

Snoepzakjes met gepersonaliseerd label 

naar keuze.  €2,50/stuk 

Label (thema)  zelf te kiezen 

Mogelijk met snoepmengeling of met 

snoep aangepast aan thema of 

chocolaatjes.  (prijs kan verschillen) 

Voor de juf een doosje chocolade €8.50 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

 

  

Snoepsatés in verschillende kleuren  

spekbollen mogelijk, mengeling of 

allemaal dezelfde kleur of ook 

bloemenspekken mogelijk met 

naamkaartje of naamsticker. 

€1,30/stuk 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

  

Liever geen snoep, een zakje Antwerpse 

handjes is ook lekker.    €1,6/stuk 

Een zakje snoep met een potlood 

van Raf de Giraf met naamkaartje  

klein zakje snoep    €2,20/stuk 

Puntzak     €3,00/stuk 

Een zakje snoep met een potlood 

bee met naamkaartje 

Klein zakje snoep  €2,20/stuk 

Puntzak    €3,00/stuk 

Een zakje snoep met een 

sleutelhanger van Nijntje met 

naamkaartje €2,20/stuk 

Zakje herfstchocolade €6,50/stuk 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

Plexi unicorn gevuld met snoepjes 

en naamkaartje €1,80/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Plexi ijsje gevuld met snoepjes en 

naamkaartje €1,20/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Plexi vlinder gevuld met snoepjes en 

naamkaartje €1,60/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Plexi auto gevuld met snoepjes en 

naamkaartje €1,60/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

 

 

 

  



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

 Een klein snoepzakje met een potlood 

of sleutelhanger naar keuze? 

Snoepzakje met naamkaartje komt op 

€1,30/stuk 

Potlood of sleutelhanger, prijs is  

afhankelijk van wat je kiest. 

Potlood uil roze  1,50€/stuk 

Potlood Tijger Charly  1,50€/stuk 

Liever iets specialer?      Hier enkele voorbeelden 

Prijs op aanvraag 


