W E R E L DO R I Ë N TAT I E E N T E C H NOLOG I E
A

Magnetisch!
3+ j.

A. JAARKALENDER MET WEKEN EN DAGEN
Magnetisch kalenderbord met een intuïtieve opbouw van
dagen / weken / maanden / jaar. Met de uitwisbare stift kunnen
dagen, weken en maanden genoteerd worden op het bord,
de themaplaatjes zorgen voor extra inkleding.
Kenmerken: Bordopbouw: bovenaan het jaar, vervolgens de
seizoenen, de maanden in het jaar, de dagen in de maand,
dagen in de week en uiteindelijk de dag zelf.
Afmetingen: 58 x 42,5 cm.
Samenstelling: 1 bord, 1 droog uitwisbare stift met wisser,
magnetische themakaartjes (getallen, seizoenen en het weer).

KX1701 

Per stuk (€ 23,39)

58 cm

€ 28,30

Beschrijfbaar met
uitwisbare stift!
42,5 cm

4+ j.

B

B. 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)

Thematische plaatjes als visuele
voorstelling

€ 95,00

Maak dag-, week-, of
maandschema’s op maat van je klas!

Alle magneetplaatjes netjes
uitgestand in magneetfolie

C

D

C. MAGNEETFOLIE
Maak je eigen magnetisch materiaal! Teken en snij de gewenste
vormen rechtstreeks uit de magnetische folie.
Afmetingen: A4 formaat, 0,7 mm dik.
Samenstelling: 7 vellen in 7 kleuren.

EH5952 

Set van 7 (€ 10,54)

€ 12,75

D. FIJNE WHITEBOARD STIFTEN
Fijne punt. Blauw, rood, groen, zwart. Droog uitwisbaar.

TY6728 
(€ exclusief)

Set van 4 ass. (€ 1,94)

€ inclusief

€ 2,35

Magneetfolie om zelf
plaatjes en iconen te maken

Uitwisbaar om
op magnetische
plaatjes te noteren

D ID A C T IS C H E MAT ER IA L EN 6 T OT 12 J A AR
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