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3+6 j. 
MAGNETISCHE PUZZLE BEACH
Leve de zomer… mensen liggen te luieren in de zon terwijl hun kinderen 
spelen in het zand. Met al die drukte op het strand kun je al eens 
verdwalen... Help jij die verdwaalde kinderen de weg naar hun vriendjes 
en speelgoed terugvinden? Zorg dat je niet op de zonnekloppers stapt!
Samenstelling: Compact spelbord, 5 magnetische puzzelstukjes en 
48 opdrachten van makkelijk tot razend moeilijk. Incl. oplossingen.

JG7453   € 10,95

3+6 j. 
MAGICAL FOREST
Breek de betovering en volg het pad! Maak de juiste connecties om 
het magische pad te vinden. 48 opdrachten en 1001 oplossingen van 
gemakkelijk tot razend moeilijk.
Samenstelling: Boekje met magnetisch spelbord, opdrachten en 
oplossingen, 9 puzzelstukken met wegen.

SG210   € 10,95

3+7 j. 
MAGNETISCH FLIPPIN DOLPHINS
Wat gebeurt er allemaal onder water? Dolfijnen zijn speelse en 
intelligente dieren … maar je kan ze enkel zien wanneer ze uit het water 
springen. Kan jij ook uitzoeken wat ze onder  water allemaal doen? 
Duik in dit “dol-fijn” puzzelspel met 7 magnetische puzzelstukken en 
48 opdrachten van makkelijk tot razend moeilijk.
Samenstelling: 7 magnetische puzzelstukken en 48 opdrachten van 
makkelijk tot razend moeilijk. Incl. oplossingen.

JK7456   € 10,95

3+6 j. 
TANGOES ANIMALS
Kies een opdracht uit het boekje en leg de 7 puzzelstukken in de 
juiste vorm. Tangoes Animals bevat 48 opdrachten, van makkelijk tot 
razend moeilijk.

SG121   € 9,95

3+5 j. 
DOWN THE RABBIT HOLE
Een ondergronds avontuur! Meneer Vos, Meneer Das en de 
Familie Konijn zijn allemaal op zoek naar een nieuwe woonst. Maar met 
zoveel dieren die onder de grond leven in het bos, moeten ze opletten om 
niet op de verkeerde plaats te graven. Zorg ervoor dat elk dier een hol 
heeft met een eigen uitgang. Zie jij al licht aan het einde van de tunnel?  
"Down the Rabbit Hole" is een superleuk puzzelspel met 48 opdrachten 
en magnetische puzzelstukken. Ideaal om mee te nemen op je eigen 
fantastische reis.
Samenstelling: Magnetisch spelboekje met 48 opdrachten.

SGT290   € 10,95




