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3+3 j. 343 st. 
MAGNETISCHE KINDEREN VAN DE WERELD
Mix en match kinderen en dieren of gebruik de voorbeeldkaarten.
Inhoud: 35 magnetische stukken en 7 voorbeeldkaarten.
Afmeting: Doos: bxdxh: 26,5 x 19,5 x 4 cm.

CG9969   € 24,95

3+3 j. 314 st. 
EERSTE WERELDBOL PUZZEL
Plaats de werelddelen met de correcte benaming op de juiste plaats!
Kenmerken: Werelddelen zijn voorzien van typische dieren 
en monumenten.
Afmeting: Ø 20 cm.

NG9833   € 54,10

3+5 j. 32-6 kind. 
KINDEREN VAN DE WERELD SPEL
Bordspel om al spelend de wereld en zijn bewoners te verkennen. 
6 kinderen trekken op wereldreis, ze sturen postkaarten van over de 
hele wereld! Weet jij vanwaar ze komen?
Inhoud: Spelbord, 36 postkaarten, 6 kinderpionnen en dobbelsteen.
Afmeting: Ø 49 cm.

CF9968   € 69,95

OPBLAASBARE WERELDBOL
Leuke aanvulling op een wereldspel. Gooi de bal en zoek een land.
Inhoud: Incl. reparatiekit en activiteitengids.
Kenmerken: Wereldbol met aanduiding van landen, hoofdsteden, 
continenten, zeeën en oceanen.
Afmeting: Ø 30,5 cm.

NE9831   € 10,50

3+4 j. 345 st. 
XXL WERELDPUZZEL
Ga op wereldreis en ontdek zijn bewoners, dierenpracht, gebouwen en 
landschappen met deze innovatieve puzzel. In het midden van de puzzel 
zit een kleine wereldkaart met de verschillende continenten en kompas. 
De binnenste ring geeft de bevolking en zijn traditionele klederdracht 
weer. Op de tweede ring kan je de typische dieren terugvinden. Terwijl je 
op de derde ring de typerende gebouwen en landschappen kan zien.
Inhoud: Met kompas.
Kenmerken: De 3 ringpuzzels kunnen roteren binnen de puzzel.
Afmeting: Ø 49 cm.

CH9970   € 44,95

OPBLAAS- EN BESCHRIJFBARE XL WERELDBOL
Blanco wereldbol. Ideaal voor het aanleren en aanduiden van landen, 
werelddelen, zeeën en oceanen en steden.
Inhoud: Incl. reparatiekit, ophanglus en activiteitengids.
Kenmerken: Te gebruiken met een whiteboardstift (niet mee geleverd).
Afmeting: Ø 67,5 cm.

NF9832   € 29,50




