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A. TRANSPARANTE POTJES
Kleine, stapelbare potjes met deksel
in 6 transparante kleuren. Ideaal om
te experimenteren op de lichttafel, te
sorteren, tellen of gewoon om te stapelen
en te verzamelen.
Kenmerken: Vervaardigd in stevig plastic.
Afmetingen: Ø 4 à 6 cm.
Samenstelling: 72 potjes met deksel.
Verpakt in een plastic kist.
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Set van 72 (€ 42,94)

€ 51,95

Topartikel!
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B. KLEURRIJKE RINGEN
De transparant gekleurde ringen zijn een dankbaar materiaal voor
het lichtbord. In combinatie met de opdrachtkaarten krijgt het
kind diverse uitdagingen rond groottes, kleuren en texturen.
Kenmerken: Transparant gekleurde plastic ringen met
verschillende texturen. Modelkaarten zijn gelamineerd.
Afmetingen: Ø grootste ring: 9 cm.
Samenstelling: Set van 16 transparant gekleurde ringen,
12 opdrachtkaarten.

NH3476 

(€ 12,56)

€ 15,20

Nieuw

C. TRANSPARANTE SCHELPEN
72 transparant gekleurde plastic schelpjes. 6 verschillende
kleuren en 6 verschillende tactiele vlakken. Prachtig werkmateriaal
voor het lichtbord!
Afmetingen: Ø 4 cm.

RX6410 

Set van 72 (€ 12,36)

€ 14,95
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E. PINNENBORD

Transparant gekleurde sjablonen in flexibel plastic. Combineer
de verschillende vormen en kleuren tot een mooie kleurenpracht.
Combineer de primaire kleuren tot nieuwe tinten.
Afmetingen: Varieert van 2 tot 10 cm.
Samenstelling: 31 sjablonen in 7 transparante kleuren.

Het pinnenbord en de opdrachtkaart lichten mooi op op de
lichttafel. Kinderen plaatsen de transparant gekleurde pinnen
op het bord volgens de modelkaart of naar eigen fantasie.
De combinatie van kleuren geeft mooie resultaten: plaats een
gele pin op een rode ondergrond en de pin kleurt oranje!
Kenmerken: Bordjes en pinnen in stevig plastic.
Afmetingen: L/b bordjes: 15 x 15 cm.
Samenstelling: 4 bordjes, 600 pinnen in 6 kleuren, 12 opdrachtkaarten.
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Set van 31 (€ 30,99)

€ 37,50

(€ 33,02)

(€ exclusief)

€ 39,95

€ inclusief

