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A. SUUS EN LUUK BEKIJK HET MAAR!
Bekijk het maar! emotiekaarten zijn zowel inzetbaar voor taal
stimulering als voor gesprekken over emoties/gevoelens en gedrag.
Kenmerken: Geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd
van 3 à 3,5 tot 10 jaar. Vragen en spelsuggesties vanaf 4 jaar en
ouder. Kaarten in stevig karton.
Afmetingen: L/b: 11 x 17 cm.
Samenstelling: 3 instructiekaarten, 32 emotiekaarten (16 jongen,
16 meisje), Nederlandstalige handleiding met spelsuggesties en
verdiepingsvragen.

AA7647 

(€ 24,75)

€ 29,95

C

2-8 jaar.

B. SUUS EN LUUK DOEN DE DAGELIJKSE DINGEN
Met deze kaarten kan je werken aan taal vanuit eigen kennis en
ervaringen. Ze gaan over 18 thema’s en geven een aanzet tot praten
over dagelijkse dingen.

HC2231 

(€ 24,75)

€ 29,95
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C. SUUS EN LUUK VERTEL HET MAAR
Ondersteuning bij het leren begrijpen van vragen, het leren stellen
van vragen, het gestructureerd vertellen van een verhaal of bij het
maken van zinnen. De volgende vragen zijn gevisualiseerd: wie, wat,
waar, wanneer, hoe en waarom.
Kenmerken: Een praktische aanvulling op de Suus & Luuk
themaboeken, maar kan ook afzonderlijk gebruikt worden.
Afmetingen: Kaartjes 8 x 5 cm.
Samenstelling: 6 kaartjes: wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom.
Met toelichting en enkele spelvoorbeelden.

AC6815 

(€ 4,92)

€ 5,95
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D. SUUS EN LUUK ONTDEK HET MAAR
Ontdek het maar stimuleert het kind concepten te ervaren en
woordkennis uit te breiden. Door Multi-sensorisch (voelen, kijken,
horen, ruiken, proeven, doen) te ervaren met concreet materiaal
leren kinderen nieuwe begrippen en anders/breder te kijken.
Afmetingen: Kaartjes: 8 x 5 cm.
Samenstelling: 6 kaartjes: horen, zien, ruiken, proeven, voelen en
doen. Met toelichting en enkele spelvoorbeelden.

AB7675 

(€ 4,92)

€ 5,95
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E. SUUS EN LUUK VAKANTIEFOTO’S
De afbeeldingen van Suus & Luuk vakantiefoto’s zijn geschikt voor
kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 3 tot ongeveer 10 jaar.
Afmetingen: L/b: 10 x 15 cm.
Samenstelling: Een handleiding. Een kaart met algemene
vraagsuggesties. 35 vakantiefoto’s met op de achterzijde
verdiepingsvragen. 1 dobbelsteen 1-6, 1 dobbelsteen 1-3.

FP8287 
(€ exclusief)

(€ 24,75)

€ inclusief

€ 29,95

F. SUUS EN LUUK STICKERS
De stickers zijn samengesteld uit het Suus & Luuk Herfstboek
en Winterboek. De stickers zijn zowel als beloningsstickers te
gebruiken als voor woordenschatuitbreiding en -verdieping.

JJ804401
JJ804402

Winter

400 stickers per set (€ 6,57)

Herfst

400 stickers per set (€ 6,57)

€ 7,95
€ 7,95
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