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3+3 j. 
TRANSPARANTE  
SORTEERSCHAALTJES MET TOEBEHOREN
Sorteren is leuk, maar sorteren met deze transparante schaaltjes 
op een lichtbord is nog leuker! Oefen de handvaardigheid met de 
leuke tweezers.
Afmeting: Schaaltjes: lxbxh: 24 x 16,5 x 4 cm. Tweezer: lxb: 14 x 5,5 cm.
Samenstelling: 6 transparante sorteerschaaltjes met bijhorende 
tweezers en 72 gekleurde, transparante edelstenen.

NT1715   € 24,95

3+4 j. 
SORTEERALIENS
Stap even uit de realiteit en sorteer deze grappige aliens per vorm en/ of 
per kleur in een vrij spel of in de gekleurde sorteerschaaltjes in hun ufo.
Afmeting: Ø 23 cm. h: 13 cm.
Samenstelling: 8-delige sorteerufo, 1 tri-grip grijper, 30 gekleurde 
aliens, popper met kleurendobbelsteen en cijferdobbelsteen.

MR1659   € 39,95

3+3 j. 328 st. 
SORTEERPUPS
Er zijn 6 verschillende manieren om deze schattige pups te sorteren 
en jonge kinderen kennis te laten maken met verschillende 
basisvaardigheden zoals kleurherkenning, grootte, grijpvaardigheid. 
Maar pas op! Geen enkele pup is hetzelfde!
Afmeting: Kennel: lxbxh: 13 x 13 x 11 cm.
Samenstelling: Kennel, 4 omheiningen, 12 pups, 11 pootkaartjes 
en handleiding.

MW1669   € 31,50

3+3 j. 
WIGGELWORMENSPEL
Maak de moestuin wormvrij!  
Draai aan het wiel en vang zoveel wormen in de juiste kleur als 
aangegeven. Kinderen leren op speelse wijze de juiste pengreep.
Inhoud: Moestuin, 4 wormhekken, 12 wormen, 1 draaiwiel,  
1 tri-grip grijper.
Doel: Kleurherkenning, sorteren en fijne motoriek.

MV9826   € 29,95

3+3 j. 
SORTEERSCHAALTJES MET TOEBEHOREN
Oefen de handvaardigheid met de leuke tweezers. Verzamel met 
de tweezers de edelstenen in het juiste schaaltje.
Afmeting: Schaaltjes: lxbxh: 24 x 16,5 x 4 cm. Tweezer: lxb: 14 x 5,5 cm.
Samenstelling: 6 gekleurde sorteerschaaltjes met bijhorende tweezers 
en 72 gekleurde, transparante edelstenen.

NS1713   € 21,95

of alleenSamen

Ideale 
pengreepoefening!

Veel 
spelmateriaal 
voor veel 
spelplezier!




