
al
le

 p
ri

jz
en

 z
ijn

 in
cl

us
ie

f b
tw

JO
NG

E 
LE

EF
TI

JD

107

KNISPERBOEKJES

COMMUNICATIE

VERTELHANDSCHOEN,  
WILDE DIEREN
Vrolijke wilde dieren! Elke vinger heeft iets 
anders om te ontdekken.
Afmeting: l: 28 cm.

CY7669   € 19,95

VERTELHANDSCHOEN,  
COLOR FRIENDS
Kleurrijke handschoen met verschillende 
geluidjes. De handschoen is ook voorzien van 
een klein spiegeltje.
Kenmerken: Handwas.
Afmeting: l: 26 cm.

EC7671   € 15,95

VERTELHANDSCHOEN,  
BOERDERIJ
Elke vinger brengt een ander dier tot leven. 
Met deze handschoen kan men leuke 
verhaaltjes over de boerderij vertellen. 
En daarbij rammelt, knispert en rinkelt 
er vanalles.
Afmeting: l: 25 cm.

EA7670   € 19,95

BIJTJE ZOEM
Inhoud: 6 pagina's.
Afmeting: lxb: 15 x 15 cm.

CL36400   € 12,95

HEEN EN WEER BOEKJE:  
DING DONG
In het KDV en bij de onthaalouder is de 
communicatie tussen ouders en 
verzorgers van het grootste belang!  
Ding Dong bevordert dit contact en 
vergroot de kwaliteit van de opvang. 
Dankzij de doordachte aanpak van dit 
heen- en weerboekje worden 
boodschappen op een prettige en snelle 
manier doorgegeven.
Inhoud: 80 pagina's.
Afmeting: lxb: 21 x 14,7 cm.

AM22387   € 5,50

MIJN VRIENDJES
Inhoud: 6 pagina's.
Afmeting: lxb: 15 x 15 cm.

CL36417   € 12,95

HEEN EN WEER BOEKJE OPVANG
Dit invulboekje geeft een overzicht van baby's dag 
thuis en in de opvang. Het heeft als doel de 
communicatie tussen ouders en opvang te 
optimaliseren. Weetjes van thuis kunnen belangrijk 
zijn voor de opvang en ouders lezen 's avonds graag 
wat hun kind die dag heeft gedaan. De eerste pagina 
start met weetjes over het kind.
Kenmerken: Communicatie ivm. eten en slapen is 
snel en makkelijk weer te vinden, zo is er meer tijd om 
iets leuks te schrijven rond leuke momenten. Op elke 
pagina staat een handig lijstje waarop de opvang kan 
aankruisen wat het kindje moet meebrengen: 
pampers, zakdoekjes, vochtige doekjes, ... Gebonden 
met ringen.
Afmeting: A5, 144 blz.

KA27090  Per stuk € 14,95

KLEIN WIT VISJE
Inhoud: 6 pagina's.
Afmeting: lxb: 15 x 15 cm.

CL36424   € 12,95

'IK MAG NAAR SCHOOL' 
DIPLOMA
Dit diploma sluit de opvangperiode bij de 
onthaalouder of het kinderdagverblijf op 
een feestelijke manier af. Het is tevens 
een mooie herinnering aan de tijd in 
de opvang.

KA10004  Set van 20 € 9,95




