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50 klokkijkraadsels.
8+ j.

B. QUIZ IT! JUNIOR
Met deze uitdagende spellen kunnen leerlingen oefenen met analoge tijd,
digitale tijd, de kalender en tijdsbegrip van seconde tot millennium. Elk spel is
zelfcorrigerend en bestaat uit 48 kaarten waarmee je vier spelrondes kunt spelen.
Inhoud: 4x 48 vragen over tijd en/of tijdsbesef.
Kenmerken: De leerlingen kunnen het spel individueel, met twee,
in kleine groepjes of klassikaal spelen.
Samenstelling: Schoolset van 4 doosjes. In elk doosje zitten 48 kaarten.

Elk quizdoosje bestaat uit vijftig leuke vragen
en raadsels. Hiermee heeft u altijd een leerzaam
tussendoortje bij de hand voor taal, rekenen,
geschiedenis, techniek of topografie. De spellen
kunnen individueel of in groep gespeeld worden.
Kenmerken: Aan de ene zijde staat het raadsel
of de vraag, aan de andere zijde de oplossing(en).
Samenstelling: 50 kaarten per set.
pp 50 klokkijkraadsels.
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A. KLOKKENTOREN

(€ 24,75)

C. DIGITALE SPORTCHRONOMETER
Inhoud: Werkt tot op 1/100 seconde, tot 23 uur 59 min.
59 sec. Tussentijd, timer, kloktijd, datum, uursignaal,
alarm, 2e tijdszone.
Kenmerken: Waterbestendig. Geleverd met lithium-batterij.
Afmeting: 7,5 x 6 x 2,5 cm

PJ2638 

(€ 8,35)

C

€ 29,95

(€ 7,40)

€ 8,95

D

€ 10,10

D. SPORTCHRONOMETER
Samenstelling: Tot op 1/100 seconde, split- laptimer,
gewone uuraanduiding, met geluidssignaal, halstouwtje,
werkt op batterij (bijgeleverd).

LM4035 

(€ 10,54)

E

€ 12,75

E. KLOKBEELD BOUWEN
Magnetische klokonderdelen om op het bord een reuzeklok
op te stellen. De cijfers van 1 t.e.m. 12 en de wijzers zijn elk
apart aan te brengen.
Kenmerken: Vervaardigd van stevig plastic
met magnetische achterzijde.
Afmeting: minuut aanwijzer: l/b: 28 x 6 cm.
Samenstelling: 13 onderdelen: cijfers en wijzers.

VV1830 

(€ 29,61)

€ 35,80

Magnetisch!
F

F. MAGNETISCHE KLOK
Kan op een magneetbord bevestigd worden voor klassikale
lesmomenten. Digitale weergave met de cijferplaatjes.
Inhoud: Weergave van 12-uur en 24-uur verdeling.
Kenmerken: De rode uren- en blauwe minutenwijzer
kunnen afzonderlijk bewogen worden.
Afmeting: Klok: 35 x 30 cm. cijferplaatjes: 3 x 2 cm.
Samenstelling: Magnetische klok met kunststof wijzers
en 29 magnetische cijferplaatjes.

EP3935 

(€ exclusief)

(€ 17,77)

€ inclusief

pp Magnetisch
bordmateriaal

€ 21,50
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