
€29,95 Dit kekke rugzakje is nieuw in de collectie 
van Bulbby! Met eigen naam en print erop 
zijn ze ideaal voor de kids om mee te nemen 
naar school of  naar een logeerpartijtje. Je 
kunt de kleurcombinatie van je naam en 
het logo aanpassen naar hoe jij het wilt. 
Nu 15% korting met de code ‘kek15bul’. 
Geldig t/m 01-10-2017. bulbby.com

Rugzak rush

BACK TO SCHOOL

Denim Rocks!

promotie

Naar de brugklas?!

Handig en herkenbaar

Makkelijk
meenemen

In stijl naar school

Met denim als basis van de Indian 
Blue Jeans collectie ga je vol 
zelfvertrouwen ‘back to school’! 
Met glanzende items in goud en 
zilver en ook met de velvet trend 
zijn de meiden echte ‘Glam-Girls’. 
Het schooljaar wordt helemaal 
te gek met de ‘Rock-‘n-Roll’ en 
‘College’ trend voor de boys! 
indianbluejeans.com

Maak gezond eten leuk!
Is jouw kind een kieskeurige eter? 
Ontdek hoe jij jouw kind makkelijk 
gezonde eetgewoonten leert met 
bento. Proeven wordt leuk en eten 
een feest. De zorg en liefde die jij 
in de maaltijd hebt gestopt, wordt 
beloond met een lach én een gevulde 
buik! bentofabriek.nl

Een gezonde lunch voor op school! Met de 
bentobox van Yumbox neem je een veelzijdige 
en gevarieerde lunch mee. Compact formaat, 
makkelijk te openen en lekt niet! Verkrijgbaar 
in meerdere kleuren en designs. Ook in klein 
formaat voor 10 uurtje! voordehap.nl 

De kleurrijke Thule Yepp Nexxt 
fi etszitjes hebben een modern ontwerp 
en zijn zeer gebruiksvriendelijk. 
Wat het allerbelangrijkste is van 
een fi etszitje, is dat kids er met veel 
gemak én plezier in zitten. Deze 
fi etszitjes garanderen een stabiele en 
veilige rit voor kinderen. De dagelijkse 
fi etstochtjes naar school worden zo 
veel plezieriger! thule.nl

Goedgemerkt
naar school
Start het nieuwe schooljaar Goedgemerkt! 
Merk in een handomdraai alle (nieuwe) 
schoolspulletjes en voorkom dat spullen 
kwijt of verwisseld raken. Merk 
eenvoudig je broodtrommel, beker, 
etui, jas en alle overige schoolspullen. 
De labels van Goedgemerkt zijn van de 
hoogste kwaliteit én kindvriendelijk! 
Nu zonder verzendkosten! Gebruik code 
‘GG-KEK-0817’. Geldig t/m 31-10-2017. 
goedgemerkt.nl

Bij MyMepal kun je je lunchbox, waterfl es of beker eenvoudig helemaal 
zelf ontwerpen. Kies uit je favoriete kleuren of een mooie achtergrond van 
bijvoorbeeld je vakantiefoto’s of je favoriete sport en plaats zoveel teksten 
als je maar wilt. Handig om jouw spullen altijd snel te herkennen! 

De drinkfl essen van MyMepal zijn gegarandeerd lekvrij. Bovendien zijn de 
fl essen duurzaam en bevatten ze geen BPA of weekmakers. Nu 15% korting 
op de bedrukte artikelen met code ‘MMk817’. Geldig t/m 01-11-2017. 
mymepal.com

Dat is een hele stap! Met het SCHOOL-
pakket van Studio Skur is jouw kind goed 
voorbereid. Het boek en de planner leren 
jouw tiener een goede huiswerkplanning 
maken om zo de brugklas te overleven. Voor 
de momenten dat het even tegen zit, zijn 
er acht positieve puberkaartjes. Nu gratis 
verzending met de code ‘KEK1708’. Geldig 
t/m 15-08-2017. skur.eu

15%
korting

De Little lunchbox is ideaal voor een 
gevarieerde schoollunch. Met deze 
5-vaks heb je voor elke schijf van vijf 
een vak. Fruit, rauwkost, boterhammen, 
nootjes en yoghurt kan naast elkaar 
in één lekvrije lunchtrommel. Ook in: 
Superhero, fl amingo’s, dino’s, ananas 
en watermeloen. Nu 10% korting met 
de code ‘Kekmama2017’. Geldig t/m 
31-10-2017. deleukstelunch.nl

Steel de show

10%
korting

gratis
verzending

gratis
verzending
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