F I JN E MO T O R I E K E N S C HRI J V E N
B
A

Set van 4

Magisch schrijfbordje
3+ j.

B. VERLICHT SCHRIJFBORD

A. MAGISCH BORD
Magisch schrijfbord met pen. Door de pen over het bord te bewegen,
verschijnen letters, cijfers, tekeningen, ... op het bord. Beweeg
de wisser over het bord, zo maak je het bord opnieuw blanco.
Kenmerken: Gemaakt van stevig plastic.
Afmeting: 12 x 17 cm.

Magische borden met lichteffect. Met een eenvoudige druk op
de knop worden alle schrijfbewegingen verlicht. Schrijven kan met
de bijgeleverde pennen. Geen scherpe voorwerpen te gebruiken!
Kenmerken: Opladen via bijgeleverd oplaadstation.
Afmeting: A4-formaat.
Samenstelling: 4 borden met oplaadstation. Met 6 pennen.

XX1848 

TL9032 

Per stuk (€ 16,49)

Schrijfateliers

€ 19,95

Set van 4 (€ 181,82)

€ 220,00

C
D

4+ j. 2 kinderen

C. ATELIER GRAFISCHE BEWEGINGEN
Dit atelier laat het kind oefenen met een beperkte grafische ruimte. Het doorlopen van
patronen en het werken met schrijfvormen die direct aansluiten op het echte schrijven.
Inhoud: Stappen: schuine lijnen, lange rechte lijnen, lange tussenlijnen en vormen
die de schrijfletter benaderen.
Kenmerken: Gebruik de transparante leien EN3356 om op te werken. Zo blijven de
opdrachtkaarten in goede staat. Om te schrijven: gebruik de afwasbare stiften LF2873.
Afmeting: Werkkaarten: 20,5 x 30 cm.
Samenstelling: 5 reeksen van 6 werkkaarten (30 werkkaarten), handleiding.

PH4082 

(€ 31,98)

4+ j. 2 tot 4 kinderen

E. DOORSCHIJNENDE LEIEN
Deze ‘leien’ van doorzichtig plastic kunnen
beschreven worden met water uitwisbare
viltstiften. De modelkaarten worden tussen het
transparante plastic en de achtergrond geschoven.
Kenmerken: Uitwisbaar met een vochtige doek.
Afmeting: 30 x 21 cm.
Samenstelling: Geleverd zonder opdrachtkaarten
en stiften.

EN3356 

(€ exclusief)

Set van 4 leien (€ 21,49)

€ inclusief

€ 26,00

D. STABILO AFWASBAAR
MEDIUM PUNT
Kenmerken: Met water uitwisbare inkt.
Afmeting: Ø punt: 3 mm.

€ 38,70

pp 4 doorzichtige,
uitwisbare leien,
beschrijfbaar met
uitwisbare stift.
pp De modelkaarten
worden tussen het
transparante plastic
en de achtergrond
geschoven. Zo blijven
de modelkaarten netjes.

LF2873 

Set van 8 ass. (€ 6,57)

€ 7,95
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