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LOOSE PARTS
Loose Parts, oftewel losse onderdelen, zijn voorwerpen 
die kinderen op oneindig veel manieren kunnen gebruiken 
in hun spel. Het is een spel waarbij fantasie en creativiteit 
centraal staat: eigenlijk kun je alles om je heen zien als een 
‘Loose Part’. Buiten in de natuur kun je denken aan bladeren, 
stenen, takken, zand of bijvoorbeeld voorwerpen binnen in 
je huis zoals een pollepel, wasknijpers, emmers of manden.
Onderdelen zijn ook los te verkrijgen in onze webshop!

3+3 j. 
SORTEERDOOS
Prachtig geconstrueerd beukenhouten dienblad verdeeld in 14 secties 
die kunnen worden gebruikt voor sorteren en presenteren. Ideaal om 
onze houten schatten op kleur of vorm te ordenen.
Afmeting: lxbxh: 50 x 43,5 x 7,5 cm.

CJ7659  Per stuk € 41,95

3+3 j. 
SCHATTEN STARTSET NATUUR
Afmeting: Ø 35-40 mm.

XA1781  Set van 120 € 56,50

3+3 j. 
MIJN BOS
Een uitgebreide doos met open-ended stukken in thema bos waarmee 
kinderen bosschatten kunnen sorteren, stapelen en ordenen. Het deksel 
is afneembaar en kan worden omgedraaid en gebruikt worden als 
krijtbord om je bosbodem op te creëren. De houten compartimenten 
kunnen ook worden verwijderd en je kan de doos vullen met zand om 
een magisch bosspeellandschap te creëren.
Kenmerken: FSC hout.
Afmeting: Doos: lxbxh: 30,5 x 30,5 x 6 cm.
Samenstelling: 6 grijze platte kiezelstenen, 4 veelzijdige rotsen, 
3 kegelbomen, 8 twijgen, een slak, een mot, 6 kleine paddenstoelen, 
een grote paddenstoel, 10 bladeren, 2 eikels, 3 kevers, 4 tunnelstukken 
en een vogel ei.

RF1895  47-delig € 99,99

3+3 j. 
LOOSE PARTS SCHATTEN STARTSET
Een prachtige set van gladde houten vormen geïnspireerd op de natuur 
en ontdekking. Elke schatvorm is verkrijgbaar in 3 tinten van 
7 organische kleuren die de emotionele kenmerken en de zintuigen 
symboliseren. De schatten zullen de verbeeldingskracht stimuleren, 
logica gebruiken, creatief vermogen ontdekken, coördinatie ontwikkelen 
en fijne motoriek verbeteren.
Inhoud: 12 x 14 schatten in katoenen tas.
Afmeting: Ø 35-40 mm

CH7658  Set van 168 € 84,95

RONDE SPIEGEL
Gebouwen zien er nog hoger en mooier uit, een opstelling nog 
spannender, op deze bouwspiegel. Bijzonder interessante effecten 
worden gecreëerd met transparante bouwstenen of legmaterialen. 
Creëert spannende kleureffecten en perspectieven met de loose parts. 
Deze stevige spiegel moedigt kinderen aan om te experimenten.
Kenmerken: Geschikt voor tafel en vloer dankzij antislipstoppers. 
Veiligheidsspiegel.
Afmeting: bxh: 50 x 3 cm.

UT2079   € 249,00
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