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Vaderdag
Pakketinhoud:  39x3
Verkoopprijs:  € 2,35
Bewerking:  o.a. folie, glitter, preeg  
 en opplaksnor

Productinformatie

Vaderdag
Vaderdag is dé dag om je vader te laten 
weten wat je eigenlijk veel te weinig zegt: 
dat hij lief is, dat hij slim is, dat hij handig 
is, dat hij knap is, dat hij super is, dat hij 
sportief is of gewoon dat je heel veel van hem 
houdt. En daar biedt Paperclip de passende 
kaart voor. Of je nou op zoek bent naar een 
aandoenlijke tekst of juist stoer, een trendy  
afbeelding of meer traditioneel, felle 
kleuren of subtiel: de juiste kaart  
zit ertussen!

Productinformatie

Geslaagd
Pakketinhoud: 64x3
Verkoopprijs:  € 1,30 en € 2,50
Bewerking:  o.a. folie, glitter en preeg

Geslaagd
Pakketinhoud:  60x4/x6 
Verkoopprijs:  € 1,99 - € 3,65
Bewerking:  o.a. glitter en siersteentjes

Bedankt Juf/ Meester 
Pakketinhoud:  12x4
Verkoopprijs:  € 2,50
Bewerking:  folie, glitter en spot-uv

Op kamp 
Pakketinhoud:  12x4
Verkoopprijs:  € 2,50 
Bewerking:  o.a. folie

Geslaagd

Op kamp

Bedanktjuf/meester
Aan het einde van het schooljaar kunnen  
de kinderen op de basisschool hun juf of 
meester bedanken voor het afgelopen jaar 
met een leuke kaart.

Voor de Vlaamse kinderen die op kamp 
gaan, bieden we dit jaar ook weer ruime 
keus. Met deze kaarten kunt u de kinderen 
veel plezier toe wensen.

Om iedereen  die  examen  gaat doen  
succes te wensen, om diegene die geslaagd 
zijn te feliciteren en de gezakten te troosten, 
brengt Paperclip twee complete molens.  
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De allerliefste moeder verdient op Moederdag 
de allermooiste kaart. In de prachtige 
Paperclip collectie is die zeker te vinden!  Veel 
van de kaarten zijn handgemaakt, gedrukt 
op mooi papier en afgewerkt met lintjes, 
siersteentjes, folie, preeg en glitter. Voor 
een hippe moeder, een stoere moeder, een 
degelijke moeder; voor welke moeder dan 
ook: met deze collectie Moederdag kaarten  
vindt iedereen een kaart voor zijn of  
haar moeder.

moederdag
Pasen blijft aan populariteit winnen en 
er wordt massaal uitgepakt in het vroege 
voorjaar. De één start met een gezellig 
ontbijt, de ander organiseert een brunch of 
een uitgebreid paasdiner. Deze feestelijke 
dagen worden nog leuker met een vrolijke 
paaskaart; de kaarten kunnen gebruikt  
worden als uitnodiging maar natuurlijk ook 
om fijne Paasdagen te wensen. 
Op de kaarten zijn gezellige voorjaars-/
paastafereeltjes afgebeeld in een toepas- 
selijke kleurstelling.
De collectie is zo gevarieerd dat een ieder 
beslist een kaart vindt die in de smaak valt.

Productinformatie
Pasen
Pakketinhoud: 52x2
Verkoopprijs:  € 2,35
Bewerking:  o.a. folie, glitter, preeg,   
 lintjes en strikjes

Productinformatie
moederdag
Pakketinhoud:  52x3
Verkoopprijs:  € 2,35 en € 3,35
Bewerking:  o.a folie, glitter, preeg,   
 lintjes en siersteentjes

De eerste heilige communie blijft een  
belangrijke gebeurtenis voor jonge kinderen 
in het katholieke gedeelte van Nederland en 
in Vlaanderen.  Daarom heeft Paperclip hier 
twee hele leuke en complete molens voor 
ontwikkeld. 

Communie
Pakketinhoud: 64x3 
Verkoopprijs:  € 1,29 en € 2,49
Bewerking:  o.a. folie, glitter en preeg

Communie Maxi 
Pakketinhoud:  16x3
Verkoopprijs:  € 5,99
Bewerking:  folie, glitter en spot-uv

Lentefeest  
Pakketinhoud:  12x4
Verkoopprijs:  € 2,50
Bewerking:  folie, preeg en spot-uv

Vormsel  
Pakketinhoud:  6x4
Verkoopprijs:  € 2,50
Bewerking:  folie, glitter en spot-uv

Pasen

Naast communie is het vormsel ook een 

heugelijk moment. Ook hier heeft Paperclip  

felicitatiekaarten voor.

Communie

Vormsel

Lentefeest
Voor de niet-religieuze kinderen die in het  
voorjaar toch een leuk feest willen geven, is 
er de speciale “lentefeest” collectie.

Productinformatie


