H AN DIG V O O R I EDER EEN

Bouncy Bands helpt kinderen
zich beter te concentreren.
Gedaan met gefriemel, wiebelen is het nieuwe
toverwoord! Leerlingen zijn minder snel
afgeleid, ze concentreren zich beter
én ze bewegen meer.
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A. BOUNCY BAND PAST ALTIJD
Deze Bouncy Band van kwalitatieve silicone past altijd rond
elke tafel of stoelpoot dankzij meerdere openingen in de band.
Met dit model kan je dus wisselen tussen tafel of stoel. Wordt
geleverd uit assortiment (groen of blauw), zonder pootjes.
Kenmerken: De maximale afstand om te overbruggen is 90 cm.
TIP: Span de band hard genoeg aan zodat hij mooi op zijn
plaats blijft zitten.

LK2288 

Per stuk (€ 15,29)
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€ 18,50
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B. SCHOUDERSLANG

C. KNEEDBAL

D. MANIMO STRESSBALL

Verzwaarde, zachte knuffelslang om op de
schouders of schoot te leggen of gewoon
om vast te houden. Brengt rust en is heel
knuffelbaar!
Kenmerken: 100% polyester. Geschikt
voor de wasmachine.
Afmetingen: 76 cm - 1 kg.

Knijp de bal plat en binnen enkele
seconden krijgt hij zijn oorspronkelijke
vorm terug.
Zeer geschikt voor handmanipulaties.
Ook ideaal om de basis werp- en
vangtechnieken te oefenen.
Afmetingen: Ø 6,5 cm, gewicht 24 g.

Stevige, duurzame stressballen gevuld
met korrels. Geschikt voor jonge kinderen
als afleiding of om de fijne motoriek te
oefenen.
Kenmerken: Kleuren variëren volgens
voorraad. Geschikt voor handwas.
Afmetingen: 110 gram.

FH1334 

XC4424 

RC3795 

Per stuk (€ 33,18)

€ 40,15

Per stuk (€ 2,15)

€ 2,60
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NIEUW

Dit wiebelkussen gevuld met kleine PVC balletjes is ideaal voor
kinderen die niet zo goed stil kunnen zitten.
Afmetingen: Diameter 20 cm.

F. MAGNETISCHE SMILEYS

LF9809 

PP3499 

IN DE KIJ KE R

€ 11,35
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E. WIEBELKUSSEN BITTY BOTTOMS
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Per stuk (€ 9,38)

(€ 16,49)

€ 19,95

Afmetingen: Ø 3 cm.
Set van 6 (€ 3,72)

(€ exclusief)

€ 4,50

€ inclusief

