SCHOOLBIJBELS
AANBOD VOOR
SCHOLEN
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Voor in de klas
of een mooi
afscheidscadeau
voor uw
schoolverlaters

schoolbijbels

Een cadeau van waarde
met een boodschap
Je gebruikt hem een leven lang, het geeft de identiteit van de school
mee en is ook tijdens de les goed te gebruiken.
Ieder jaar stellen scholen zichzelf de vraag: 'wat mee te geven aan de groep 8-ers als aandenken
aan hun basisschooltijd?'. U wilt hen een mooi geschenk geven waar ze lang plezier van hebben,
en tegelijk een stukje identiteit van de school meegeven. Daarom is een bijbel een mooi
afscheidscadeau om aan de groep 8-ers mee te geven. Bovendien geeft u met de unieke
'Van Gogh'- bijbels een speciale boodschap mee aan uw leerlingen.
Omdat scholen het al duur genoeg hebben en omdat wij veel waarde hechten aan de bijbel als
symbolisch en mooi cadeau aan uw leerlingen, regelt OUDERS VAN WAARDE in samenwerking
met BOEK & COO b.v. (boekhandel voor scholen en opvoeders), ondersteund door de Jacob van
Katwijk Fundatie al jarenlang hoge korting op schoolbijbels voor scholen. In deze brochure vindt
u ons aanbod. Aangesloten scholen bij OUDERS VAN WAARDE profiteren niet alleen van een
fijne ondersteuning bij het partnerschap met de ouders, maar krijgen extra hoge korting op onze
speciaal ontwikkelde schoolbijbels: De Van Gogh Bijbel: 'Een vriend voor je leven' (speciale editie
van Het Boek) en 'Een oogst van waarde' (speciale editie van Bijbel in Gewone Taal).

Bestel via info@ouders.net
o.v.v. naam school, contactgegevens, soort- en aantal bijbels,
aflever- en factuuradres

VAN GOGH BIJBEL
'EEN VRIEND VOOR JE LEVEN'

OUDERS VAN WAARDE ontwikkelde samen met Biblica en met medewerking van het Kröller Müller
museum een speciale uitgave van Het Boek: de Van Gogh bijbel ‘Een vriend voor je leven’. Met de
bijlage ‘Begrijp de Bijbel’, een handzame uitleg van veel bijbelse begrippen. Voorin de schoolbijbel
zitten lege bladzijden waarop de kinderen en leerkrachten elkaar goede wensen kunnen
meegeven. Deze bijbel is geen handelseditie en is dus enkel via OUDERS VAN WAARDE te
verkrijgen. Met het schilderij 'De barmhartige samaritaan geef je de boodschap 'naastenliefde' mee.
Daarbij staat een bijbel symbool voor een vriend die je leven lang mee gaat.

< 30
stuks
Niet- aangesloten scholen
€ 26,70 per stuk

> 30
stuks
Niet- aangesloten scholen
€ 23,25 per stuk

Aangesloten scholen

€ 20,70 per stuk

Aansluitkosten bij OUDERS VAN WAARDE liggen vaak
lager dan de korting op schoolbijbels
Verzendkosten: € 0,70 per bijbel met een minimum van € 6,95 en een maximum van € 20.
Alle prijzen zijn incl. btw. Levertijd in overleg.

Bestel via info@ouders.net
o.v.v. naam school, contactgegevens, soort- en aantal bijbels,
aflever- en factuuradres

VAN GOGH BIJBEL
'EEN OOGST VAN WAARDE'

Met medewerking van het Kröller Müller museum ontwikkelden we de Van Gogh bijbel ‘Een oogst
van waarde’. De Van Gogh-uitgave van de Bijbel in Gewone Taal. Door kenners gezien als de
mooiste jeugdeditie. Met het schilderij ‘De Zaaier’ op de omslag geeft deze bijbel de boodschap
mee: 'wat je zaait ga je oogsten en wat je voedt wordt sterker'. Een belangrijke levensles.
Ook bevat deze bijbel de bijlage 'Begrijp de Bijbel' met een handzame
uitleg van veel bijbelse begrippen en mooi vormgegeven 'lege' bladzijden
om de kinderen (elkaar) goede wensen mee te geven.
standaard
prijs
Voor alle scholen

€ 34,95 per stuk

> 30
stuks
Aangesloten: 10% korting
Niet- aangesloten: 5% korting

> 100
stuks
Aangesloten: 25% korting
Niet-aangesloten: 20% korting

Aansluitkosten bij OUDERS VAN WAARDE liggen vaak
lager dan de korting op schoolbijbels
Verzendkosten: € 0,70 per bijbel met een minimum van € 6,95 en een maximum van € 20.
Alle prijzen zijn incl. btw. Levertijd in overleg.

Bestel via info@ouders.net
o.v.v. naam school, contactgegevens, soort- en aantal bijbels,
aflever- en factuuradres

ALLE BIJBELS VAN NEDERLANDSE UITGEVERS
TOT WEL 25% KORTING OP DE VERKOOPPRIJS
OUDERS VAN WAARDE levert via BOEK & COO (boekhandel voor scholen en
opvoeders) alle Nederlandse bijbels aan scholen. Kijk op de website van het
Nederlands Bijbelgenootschap shop.bijbelgenootschap.nl of op de website van
Uitgeverij Royal Jongbloed royaljongbloed.nl/bijbels welke bijbels er bestaan en wat
de reguliere verkoopprijzen zijn. Als u deze bijbels via ons bestelt krijgt u:
> 30
stuks
> 30
10% korting
stuks

> 100
stuks
> 100
25%
korting
stuks

Geen verzendkosten. Levertijd maximaal 2 weken.
Prijzen incl. btw.

Zowel voor aangeslotenals niet aangesloten
scholen

Voorbeeld
bestelling

Reguliere
verkoopprijs

Met korting via
OUDERS VAN WAARDE

100 x
Mijn Wereldbijbel

€ 34,95 x 100 = € 3495

25% korting = € 2621,25

€ 873,75

30 x
NBV Jongerenbijbel

€ 57,50 x 30 = € 1725

10% korting = € 1552,50

€ 172,50

Bestel via info@ouders.net
o.v.v. naam school, contactgegevens, soort- en aantal bijbels,
aflever- en factuuradres

U
bespaart

BESTELFORMULIER
Van Gogh Bijbel:
Een vriend voor je leven

Een oogst van waarde

Aantal exemplaren:
Contactgegevens
Naam school:
Contactpersoon:
Mailadres:
Telefoonnummer:
Onze school is lid: ja/nee
Onze school wil lid worden en ontvangt direct ledenkorting: ja/nee
Afleveradres
Adres:
Postcode en plaats:
Factuur mailadres:

Andere bijbel van Nederlandse uitgever
Naam bijbel:
ISBN nummer:
Aantal exemplaren:
Contactgegevens
Naam school:
Contactpersoon:
Mailadres:
Telefoonnummer:
Afleveradres
Adres:
Postcode en plaats:
Factuur mailadres:

Verstuur dit formulier naar: OUDERS VAN WAARDE, Postbus 125, 3970 AC DRIEBERGEN
of mail naar info@ouders.net

