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B. MAGNETISCH KLEURENRAD

A. BLANCO DRAAISCHIJF
Houten draairad op een stevige basis, voorzien van 5 blanco
kaarten. Mogelijke opdrachten: ‘maak een woord met de gekozen
beginletter’, ‘maak de som van de aangegeven cijfers’, ...
Afmetingen: Ø 30 cm. Basis: 30 x 30 cm. 35,5 cm hoog.
Samenstelling: Draairad met 5 blanco kaarten.

Met een droog uitwisbare stift worden opdrachten op het rad geschreven.
Een flinke draai aan het rad geeft een oefening voor de hele klas.
Kenmerken: Plastic rad, magnetisch ophangbaar. Bordjes beschrijfbaar
met droog uitwisbare stift.
Afmetingen: Ø 40 cm.
Samenstelling: 1 magnetisch rad, 3 dubbelzijdige, beschrijfbare borden.

EL5955 

PV5247 

Per stuk (€ 28,88)

€ 34,95

Spinners

(€ 49,96)

€ 60,45

C

Een goed alternatief voor de dobbelsteen.

C. KLAS SPINNERS
3 grote bordspinners met magnetische achterzijde. Teken
een cirkel of rad naar keuze, ingevuld met beelden, woorden,
getallen, ... Een draai aan de spinner geeft de hele klas zicht op
het gekozen item.
Afmetingen: 27,5 cm lang.

GN5991 

Set van 3 ass. (€ 20,33)

D

€ 24,60

SPINNERS INDIVIDUEEL

27,5 cm

Een origineel alternatief voor de dobbelsteen of handig hulpmiddel
bij cijferspellen. Draai aan de wijzer en kijk welk getal hij aanwijst.

D. FK4237

nummer 1 tot 6

Per 5 (€ 6,20)

€ 7,50

Dobbelstenen
E

E. DOBBELSTENEN MET VARIABELE THEMA’S
Aanpasbare dobbelstenen met variabele stickers.
De stickers hebben verschillende thema’s: getallen,
kleuren, dieren, emoties, vormen, lichaamsdelen,
waardoor de opdrachten erg gevarieerd zijn.
Afmetingen: Dobbelstenen: 3,5 x 3,5 cm.
Samenstelling: 10 dobbelstenen en 10 sets stickers.

XX5027 

(€ 25,37)

€ 30,70

162 -delig

F. DOBBELSTENENSCHATKIST
Samenstelling: Alle mogelijke dobbelstenen bij rekenen:
pp 30 ogendobbelstenen 1-6
pp 10 st. 1-6
pp 12 blanco dobbelstenen
pp 10 st. 0-9
pp 10 bewerkingstekens + en –
pp 10 st. 0-10
pp 10 bewerkingstekens x en :
pp 10 st. 1-12 10 st.
pp 10 vierzijdige
pp 10-100 10 st.
pp 10 achtzijdige
pp 100-1000 10 st.
pp 10 twintigzijdige
pp 1000-10000

MH1447 
(€ exclusief)

(€ 36,61)

€ inclusief

F

€ 44,30
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