F I JN E M O TO RIE K EN SC HR IJ VEN
A

B

Magneetbord

Krijtbord

NIEUW 3+ j. 1-2 kinderen
3+ j.

B. ZANDBOX XL

A. ZANDBOX MET SCHRIJFBORD
Individueel schrijfzandbakje, geschikt om variërende teken- en
schrijfoefeningen te maken. Voorzien van krijt- en magneetbordje
om een voorbeeld aan te brengen.
Kenmerken: In een handig, afgesloten en stapelbaar doosje.
Afmetingen: 23 x 19 x 7 cm.
Samenstelling: 1 doosje met deksel, 0,5 kg zand, 1 droog uitwisbare
stift, 3 krijtjes en wisser.

In deze grote schrijfzandbak kunnen meerdere kinderen tegelijkertijd
experimenteren met zand. Tekenen in het zand, schrijflijnen oefenen
of lekker voelen in het zand: dubbel plezier met 2!
Kenmerken: Platte houten kist waarvan het deksel opgesteld kan
worden als krijtbord of whitebord.
Afmetingen: A2-formaat: 42 x 59 cm.
Samenstelling: 1 grote zandtray, 1,2 kg fijn zand, 3 krijtjes,
1 uitwisbare stift, 1 wisser.

KY1702 

FG5668 

Per stuk (€ 20,21)

C

€ 24,45

Per stuk (€ 57,44)

€ 69,50

D

Set van 2 zandtafels

40 opdrachtkaarten
3+ j. 2 kinderen

D. SCHRIJFZANDTAFEL

5 kg extra fijn zand als aanvulling voor
schrijfzandbakken.

Doel: Ruimtelijk inzicht en voorbereidend schrijven
Kijk naar het lijnpatroon van de opdrachtkaart en teken het met je vinger na in het zand.
Eerst met de kaart als steun, daarna op basis van geheugen.
De moeilijkheidsgraad van de patronen neemt gaandeweg toe.
De zandtafel bestaat uit een stevige plastic bak waarin negen gekleurde pionnen passen.
Daar hoort een zak fijn zand bij en 40 geplastificeerde opdrachtkaarten.
Afmetingen: Zandtafel: 48 x 45 x 9 cm, opdrachtkaarten: 15 x 15 cm.
Samenstelling: 2 zandtafels, 2 sets gekleurde pionnen, 40 opdrachtkaarten en zand.

FF5667 

ZZ1455 

NIEUW

C. SCHRIJFZAND

548

Per 5 kg (€ 6,20)

€ 7,50

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

Set van 2 (€ 72,36)

(€ exclusief)

€ 87,55

€ inclusief

