
Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plexi snoepbakje gevuld met 

snoepjes en naamkaartje 2.50€/stuk 

Doosje pralines voor de juf 7.50€/st 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Plexi bloem  gevuld met snoepjes en 

naamkaartje 1.8€/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Plexi voetbal  gevuld met snoepjes 

en naamkaartje 1.60€/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Kleur van snoep ook te kiezen of 

snoepmengeling. 

Plexi gloeilamp  gevuld met snoepjes 

en naamkaartje 1.80€/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

  
Plexi Puntzak  gevuld met snoepjes en 

naamkaartje of naamsticker 2.50€/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Puntzak  gevuld met snoepjes en 

naamkaartje 2.00€/stuk of 2.50€/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Snoepzak  gevuld met snoepjes en 

gepersonaliseerde beker met  

naamkaartje 2.00€/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Kleur van bekers is een assortiment. 

Gepersonaliseerde beker met  

snoepzakje in en naamkaartje 

2.00€/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Kleur van bekers is een assortiment. 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

  

Bellenblazer met naamsticker en 

grote lollie 2.50€/stuk 

Snoepautomaatjes gevuld met 

dragibus met naamkaartje. 

3.20€/stuk 

Plexi snoepbakje met snoepjes en  

met chocolade lollie en 2 candy 

canes. 5.00€/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

  

Klein snoepzakje met chupa chup 

lollie en naamkaartje.  1.40€/stuk 

Kleur van afwerking zelf te kiezen 

Voor de juf een zakje 

herfstchocolade 5.50€/stuk 

Klein snoepzakje met 

naamkaartje 1.10€/stuk  

Kleur van afwerking zelf 

te kiezen 

Voor de juf een doosje 

met herfstchocolade 

7.50€/stuk 

Klein snoepzakje met 

traploper en naamkaartje 

2.00€/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.  2,00€/stuk 

Label (thema)  zelf te kiezen 

Mogelijk met snoepmengeling of met 

snoep aangepast aan thema. 

Voor de juf een doosje chocolade 7.50€ 



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. 

1.10€/stuk 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

  

Liever geen snoep, maar een doosje 

chips?  Dit is ook mogelijk met een 

gepersonaliseerde wikkel.  2.50€/stuk 

Liever geen snoep, maar liever 

chocolade? 

Dit is ook mogelijk, hier een 

voorbeeld met de themachocolade 

van Halloween. 

Prijs afhankelijk van de keuze. 

Liever geen snoep, maar liever 

chocolade? 

Dit is ook mogelijk, hier een 

voorbeeld met de themachocolade 

van Pasen. 

Prijs afhankelijk van de keuze. 



Traktaties om uit te delen in de klas. 

 

 

Een klein snoepzakje met een 

potlood naar keuze? 

Snoepzakje met naamkaartje komt 

op 1.10€/stuk 

Potlood prijs is  afhankelijk van wat 

je kiest. 

Potlood Pitty in roze of blauw 1€/stuk 

Potlood voetbal 1€/stuk 

Potlood Tijger Charly  1,80€/stuk 

Potlood roze zwaan 1.80€/stuk 


