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 3+2 j. 310 st. 
JUMBO SENSORISCHE RIVIERSTENEN
Gladgeschuurd, extra grote jumbo rivierstenen met 
ingezette, op de natuur geïnspireerde texturen. 
Kinderen kunnen zintuiglijk spelen terwijl ze oefenen 
met stapelen en balanceren en hun tactiele 
differentiatie versterken. Een mooi, ingetogen 
kleurenpalet bevordert de mogelijkheden voor 
organische verbindingen tijdens natuurlijk spel.
Kenmerken: Beukenhout.
Afmeting: De kleinste steen: lxbxh: 13 x 6,5 x 3 cm. 
De grootste steen: lxbxh: 19,5 x 9,75 x 4,5 cm.

LN1599   € 44,95

JUNIOR REGENBOOGSTENEN
Dezelfde leuke, tactiele en te manipuleren constructiestenen maar slechts in 
3 grote vormen. Ideaal voor de allerkleinsten! Heel leuk in combinatie met de 
Fun2 Play activiteitenbakken op pagina 494.

3+3 j. 372 st. 
OPENSPEL CONSTRUCTIEBLOKKEN
Een set blokken in natuurlijke vormen en kleuren. Ideaal voor kinderen 
met veel fantasie. Er worden op natuurlijke wijze 7 verschillende 
materialen nagebootst: steen, hout, zand, metaal, bouwsteen, bomen 
en water. Leuk in combinatie met echte natuurlijke materialen.
Kenmerken: Mag niet buiten blijven liggen. 
Duurzaam kunststof.

CK4770   € 49,95

318 m. 336 st. 
JUNIOR REGENBOOGSTENEN
Inhoud: 36 junior regenboogstenen in 
transparante opbergpot.
Afmeting: l: 7,5 cm.

PP4944   € 24,95

3+18 m. 336 st. 
JUNIOR RAINBOW PEBBLES, 
TRANSPARANT
De transparante regenboogstenen zijn heel 
leuk op een lichttafel.
Inhoud: 36 junior regenboogstenen in 
transparante kleuren. 3 vormen in 6 kleuren 
in een plastic opbergpot.
Afmeting: l: 7,5 cm.

ED13228   € 24,95

3+36 m. 336 st. 
JUNIOR REGENBOOGSTENEN ECO-VERSIE
De leuke en attractieve regenboogsteen nu ook in een ecologische 
versie! Plaats de stenen op de juiste plaats op de opdrachtkaart of 
stapel ze in leuke torens.
Inhoud: 36 stenen in 3 vormen en 6 kleuren, inclusief 
8 dubbelzijdige opdrachtkaarten.
Kenmerken: Is 100% biologisch afbreekbaar. 
100% gemaakt resten van biologisch geteelde rijst.
Afmeting: l: 7,5 cm.

PR4945   € 34,95

3+18 m. 336 st. 
JUNIOR REGENBOOGSTENEN, 
AARDE KLEUREN
Inhoud: 36 junior regenboogstenen in 
aardse tinten in transparante opbergpot.
Afmeting: l: 7,5 cm.

ED13229   € 24,95




