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HERKENNINGSSTEMPELS
Samenstelling: Set van 12 stempels.

A. KG3724 BL Serie blauw    € 26,25
B. KG3724 GL Serie geel    € 26,25
C. KG3724 RD Serie rood    € 26,25

HERKENNINGSSTICKERS
Plak deze stickers op kapstokken en allerlei 
plaatsen (tekenborden,...) en voorwerpen 
(opbergdozen,...) Ze zijn voor peuter en 
kleuter zeer herkenbaar. Bovendien vinden 
ze hun figuurtje ook gestempeld terug op hun 
werkstukjes.
Afmeting: Stickers 3,5 x 3,5 cm.
Samenstelling: (Assortiment van  
A + B + C samen)

PR3222  Reeks van 10 x 36 stickers € 9,50

A.

B.

C.

ELKE LEERLING ZIJN EIGEN 
DIERTJE, OP STEMPEL EN 

STICKER

Excl tasjes!

OPHANGLIJST, MIJN KLAS
Houten ophanglijst met dakendecoratie, 
waar herkenningstasjes met foto's van 
de kinderen worden aan bevestigd met 
drukknopen.
Kenmerken: Berken multiplex.  
Excl. herkenningstasjes.
Afmeting: bxh: 93 x 31 cm.

104617   € 138,50

PLANNINGSBORD
Compleet bedrukt magneetbord met toebehoren om de dag in 
de kleuterklas vlot te laten verlopen. Kinderen zien duidelijk welke 
taken er van hun verwacht worden en in welke werkgroepjes ze 
mogen vertoeven.
Inhoud: Magneetbord, 25 magnetsche activiteitenkaarten (4 blanco + 
21 bedrukt), 30 werkgroepplanningskaarten, 42 magnetische houten 
vormen (6 vormen in 7 kleuren) en handleiding.
Afmeting: Bord: 84,5 x 54,5 cm. Activiteitenkaarten: 10 x 10 cm. 
Planningskaarten: 20 x 20 cm.

GY7720   € 318,55

HERKENNINGSTASJES
Bont gekleurde tasjes met venstertje 
achter welke je een foto van de kinderen 
kan plaatsen.
Kenmerken: Katoen. Variabel in te delen met 
drukknopen. Machinewasbaar op 30°C.
Afmeting: bxh: 18 x 27 cm.
Samenstelling: Incl. 20 blanco inserts.

114621  Set van 5 € 56,25

OPHANGLIJST, LINUS EN LINA
Houten ophanglijst met bovenaan Linus en 
Lina die meekijken, waar herkenningstasjes 
met foto's van de kinderen worden aan 
bevestigd met drukknopen.
Kenmerken: Berken multiplex.  
Excl. herkenningstasjes.
Afmeting: bxh: 93 x 31 cm.

114617   € 164,60

LUIKJES
In deze tasjes kunnen juffen en begeleiders 
informatiebriefjes, gevonden voorwerpen 
of de lievelingsspullen van de kinderen 
netjes opbergen.
Kenmerken: Transparant venster om in te 
voegen voor foto's enz. Variabel in te delen 
met drukknopen. Machinewasbaar op 30°C.
Afmeting: bxh: 18 x 27 cm.

104618  Set van 5 € 48,25




