W E R E L DO R I Ë N TAT I E 2 T O T 6 J A A R
A

50 cm

Magneetbord voorzien
van 2 ophanggaatjes

70 cm
Alle materialen
netjes uitgestansd
in magneetfolie

4+ j.

A. MAGNETISCHE KALENDER
Het bord laat toe de bijgeleverde kalender-, gebeurtenissen-, en
weerplaatjes overzichtelijk te ordenen. Zo komen we tot een zeer
overzichtelijke tijdstructuur: datum, dag, week, maand, seizoen,
weerbeeld, klasactiviteiten, gebeurtenissen en feesten van het jaar.
Kenmerken: De magneetplaatjes zijn gemaakt van magneetfolie.
Afmetingen: Bord 50 x 70 cm.
Samenstelling: 32 symboolplaatjes bedrukt in 4 kleuren, formaat
8 x 5 cm. 47 plaatjes met getallen, 23 plaatjes met dag-, maand- en
seizoensnamen en 10 blanco plaatjes voor eigen invulling.

EM3355 

(€ 78,51)

Dag-nacht ritme

€ 95,00

Beertje om aan te kleden

C

B

Temperatuur aanduiding
3+ j.

B. EENVOUDIGE WEERKALENDER
Grappige en overzichtelijke weerkalender voor jonge kinderen.
Welke kledij draagt het beertje bij elk weertype? Welk type weer
hebben we in elk seizoen? Eenvoudige vragen over het weer, dagnacht, de temperatuur en bijhorende kledij worden op een ludieke
wijze aangebracht aan jonge kinderen.
Kenmerken: Magnetische materialen. Bord is voorzien om op te
hangen aan de muur.
Afmetingen: Bord: 56 x 40 cm.
Samenstelling: 1 magnetisch bord, 24 kledingstukken,
24 weerplaatjes, 4 seizoensplaatjes en 4 aanduidingspijlen.

CF6222 
(€ exclusief)

(€ 45,25)

€ inclusief

€ 54,75

NIEUW

C. WEERSYMBOLEN
Transparante A3 vensterfolie met diverse weersymbolen.
Leuk om het raam wat aan te kleden. Kleeft statisch en dus
zonder lijm tegen het raam en laat dus geen sporen na.
Afmetingen: Ca. 30 - 50 cm.
Samenstelling: 1 zon, 1 lachende wolk, 1 blazende wolk, 1 grimmige
wolk, 7 regendruppels, 12 sneeuwvlokken, 8 sterren, 1 regenboog,
1 bliksem en 1 maan.

HM3395 

(€ 8,02)

€ 9,70
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