C O N S T RUCTIE
B
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3+ j.
NIEUW 4+ j. 480 -delig

A. KAPLA
Plankjes van KAPLA worden los en in perfect evenwicht gestapeld, zonder enig punt van
bevestiging. Een constructief spel met een creatief en stevig materiaal.
Afmetingen: 11,8 x 2,4 x 0,8 cm.
Samenstelling: KAPLA doos met 200 grenenhouten plankjes van exact dezelfde ideale
maatverhoudingen. De stevige kartonnen doos heeft een plastic deksel en een handvat.
Bevat een folder van 15 pagina’s met 31 bouwvoorbeelden.

FV2210 

Set van 200 (€ 45,91)

€ 55,55

(€ 82,60)

€ 99,95

Nieuw 6-12 j.

B. KAPLA SCHOOLSET
Van eenvoudige bouwsels tot ingenieuze bouwwerken.
Kenmerken: Groepsset in houten kist, inclusief voorbeeldboek.
Samenstelling: 280 onderdelen.

EA5069 

D

C. JOIN CLIPS
De slim gevormde verbindingselementen
van Join Clips maken het mogelijk om houten
bouwplankjes zoals Kapla in vrijwel elke hoek
met elkaar te verbinden. Hierdoor worden
de bouwmogelijkheden enorm vergroot en
kun je zelfs vliegtuigen, dieren, boten en
bruggen bouwen.
Kenmerken: Te combineren met Kapla blokjes.
Samenstelling: 400 Join Clips in
15 verschillende uitvoeringen, 80 houten
plankjes om te starten, voorbeeldboekje met
korte uitleg. Verpakt in een stevige houten
opbergkist met deksel.

PN3498 

€ 79,00

(€ 65,29)

E

2-6 j. 2 tot 4 kinderen 66 -delig

D. BEESTENBOEL
Kinderen maken de gekste combinaties met deze beestenboel!
Kenmerken: Eenvoudig kliksysteem zodat het materiaal geschikt is
voor jonge kleuters en peuters.
Afmetingen: Langste onderdeel: 20 cm.
Samenstelling: Deze reuzenset biedt voldoende materiaal
om 8 gekke beesten tegelijkertijd samen te stellen. Omvat
beestenlijven, poten, staarten en zelfs hoofdtooisels.

E. BEESTENBOEL OPDRACHTKAARTEN

AV3326 

LF1428 

F

66-delig (€ 81,81)

€ 99,00

3+ j.
Kenmerken: Dubbelzijdig bedrukt met aan de ene zijde een model in
kleur, aan de andere zijde het getekend model.
A4-formaat, gelamineerd.
Set van 8 (€ 15,04)

€ 18,20

3+ j. 2 kinderen 50 -delig

F. RUPSJE NOOIT GENOEG
De segmenten worden op elkaar gedrukt
en vormen zo een groeirups waarvan het
lichaam in alle richtingen kan draaien.
Afmetingen: Ø 4,5 cm.
Samenstelling: 50-delig in 4 kleuren
waarvan 3 hoofdjes en 3 staartjes.

CJ3335 

496

O N TW IKKE LIN G 2 T O T 6 JA A R

(€ 26,74)

(€ exclusief)

€ 32,35

€ inclusief

