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Flexibele speelmat kan netjes en 
compact opgeborgen worden.

3+3 j.  32-4 kind. 
COOKIE DOO
Wie verzamelt als eerste 10 kleurrijke koekjes op hun dienblad? 
Dit grappige spel met kleurrijke tekentjes leert kinderen op een speelse 
manier tellen. Het doel van het spel is om je bakplaat te vullen door te 
oefenen met optellen en aftrekken van 1 tot 10. Cookie Doo kan ook 
worden gespeeld als memory spel en voor rollenspel.
Kenmerken: Speelduur: 30 min.
Afmeting: Speelmat: 50 x 50 cm.
Samenstelling: 1 speelmat, 2 dobbelstenen, 30 koekjes en 
opdrachtbordje met wijzer.

LS1609   € 39,95

3+6 j.  32-4 kind. 
CATAN JR
Je bent een piraat, die probeert het eiland te 
veroveren door daar forten en schepen te 
bouwen. Daar zijn grondstoffen voor nodig, 
die je met dobbelsteenworpen kunt 
verdienen. Ruilen met andere spelers, 
havens, de bank en op de markt is mogelijk. 
Maar pas op voor de spookpiraat! Jij wint het 
spel als je al jouw forten hebt gebouwd.

XP9925   € 29,99

3+8 j.  32-6 kind. 
HALLI GALI EXTREEM
Spectaculaire variant op het bekende spel 
met de bel. Druk op de bel als je twee gelijke 
kaarten ziet of een dier met zijn 
lievelingseten. Maar pas op dat het eten dat 
hij niet lust er niet bij ligt.

XX9929   € 15,99

3+6 j. 
KNEEDSPEL
Trek een opdrachtkaart zonder dat iemand 
deze ziet. Probeer het voorwerp na te maken 
binnen de tijd. We kan het snelst raden wat er 
gevormd wordt.
Inhoud: 2 kleuren playfoam, 
100 opdrachtkaarten, 1 zandloper 
(60 seconden) en presenteermat.
Afmeting: Presenteermat: lxb: 21 x 21 cm.

KF4868   € 34,95

3+5 j.  32-5 kind. 
ONTGRENDELD!
Voor wie graag risico neemt en van geheugenspellen houdt! De spelers 
steken goudkleurige sleutels in het spelbord. Als ze goed zijn geplaatst, 
gaat de schatkamer open en lokken ze kostbare edelstenen. 
Elke volgende beurt kunnen de spelers rijker worden - of alles verliezen. 
Wie de meeste edelstenen heeft, wint het spel.
Kenmerken: 8 variable spelverlopen.

NE1409   € 24,95




