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STAPELEN

 3+10 m. 
SQUISH CUPS
De Squish cups zijn heerlijk om te stapelen, pletten, maar ook te 
experimenteren met water, zand, ...
Kenmerken: Siliconen. Dankzij de zuignap kleven de bekers op 
gladde oppervlakken.

BW1097   € 21,95

 3+18 m. 
STAPEL SPIKE
Een stapelfeest georganiseerd door Spike de Egel! Peuters leren nieuwe 
voorschoolse vaardigheden elke keer dat ze stapelen met Spike! Spike 
biedt kinderen twee manieren om te stapelen: bouw Spike verticaal op 
of horizontaal uit, waardoor de fijne motoriek wordt versterkt! Elk van 
Spike's stapelbare speelgoedbekers wordt geleverd met voelbare 
ribbels die de zintuiglijke vaardigheden van de peuter bevorderen, ze zijn 
ook klaar voor spetterplezier aan de watertafel!

MX1671  6-delig € 18,90

 3+18 m. 
ACTIVITY SPIKE
De kinderen ontdekken, elke keer ze spelen met Spike, nieuwe 
fijnmotorische zintuiglijke vaardigheden. Geïnspireerd op Spike de egel, 
heeft deze Spike 6 verschillende leuke fidgets om te friemelen: aan het 
wiel draaien, aan de slinger draaien, op de knop drukken, aan de knop 
draaien, op de zuiger drukken en de schakelaar verplaatsen!
Afmeting: lxbxh: 19 x 17 x 17 cm.

MZ1675   € 19,95

3+1 j. 
SPINAGAIN
Deze stapeltoren met levendig gekleurde schijven op schroefdraad zijn een 
dynamische uitdaging voor het jonge kind. Kies de basis, zet die vast of op 
waggelen en laat de dubbel gekleurde schijven naar beneden draaien.
Afmeting: h: 41 cm.

JH50062   € 36,90

3+18 m. 
TOURNITWIST
Draai de schijven in de juiste richting  
om ze een verdiepje lager te laten zakken.
Kenmerken: Hout.
Doel: Oog- handcoördinatie, fijne motoriek, ruimtelijk inzicht.
Afmeting: bxh: 10 x 15 cm.

TT7581   € 19,95

3+12 m. 37 st. 
MR FROG STAPELRINGEN
Houten stapelringen waarvan 1 met rateleffect en 1 met tactieleffect.
Kenmerken: De kikker maakt ook geluid wanneer hij helemaal in 
elkaar staat.
Afmeting: bxh: 12 x 18,6 cm.

HPE0457   € 9,99




