Stickerboeken

Stickerboeken
Kinderen vinden stickers plakken erg leuk om te doen, bovendien stimuleren deze stickerboeken
hun fijne motoriek, hun creativiteit en fantasie. Deze boeken zijn vrolijk geïllustreerd in felle kleuren,
met veel stickers om de verhalen aan te vullen.

Nieuw! – mei 2018

Eerste stickerboek
Vlaggen
• Kinderen leren de vlaggen
van elk land in de wereld.

• Zelf de stickers op de juiste

plaats op de kaarten plakken.

• Meer dan 190 vlaggen en

met meer dan 200 stickers.

vanaf

3 jaar
paperback, 16 blz. +
8 stickervellen
276 x 216 mm
NUR 214
€ 6,99

Het beertjes stickerboek
Op vakantie
• Over vier vrolijke teddyberen, met de ruim 200 bijbehorende

stickers kan het verhaal worden aangevuld met bijvoorbeeld
passende outfits voor activiteiten en weersomstandigheden.

• Stickers plakken stimuleert jonge kinderen bij het ontwikkelen
van hun motoriek.

vanaf

3 jaar
paperback, 16 blz. +
8 stickervellen
276 x 216 mm
NUR 214
€ 6,99

Eerste stickerboeken
• Met een nieuw avontuur op elke pagina, verder
aan te vullen met de bijbehorende stickers.

• Zelf de kleurrijke illustraties vervolledigen met
stickers bevordert de creativiteit van het kind.

vanaf

3 jaar
paperback, 16 blz. +
8 stickervellen
276 x 216 mm
NUR 214
€ 6,99
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Stickerboeken

Nieuw! – juni 2018

Sticker- en aankleedboekje
Eenhoorns
• Eenhoorns en feeën, een prinses en een
zeemeermin om aan te kleden en mooi
te versieren.

• Uitvouwblad achteraan met ruimte voor

reservestickers bij het beplakken van de
figuurtjes en de eenhoorns.

• Met meer dan 300 herbruikbare stickers.

vanaf
3 jaar

paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
214 x 170 mm
NUR 214
€ 6,99

Grote mode stickerboeken
• De meisjesfiguurtjes in deze stickerboeken moeten worden

aangekleed, passend bij de activiteit en uitstapjes die ze doen.

• Meer dan 200 stickers om de illustraties aan te vullen.
• Over leuke onderwerpen uit de leefwereld van jonge meisjes: paarden,
je verkleden, ballet, winkelen, filmsterren, mode ontwerpen…

vanaf

4 jaar
paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 6,99

Op de manege

Grote mode stickerboeken – Dubbeldik
vanaf

4 jaar
paperback, 48 blz. +
20 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 9,99
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vanaf

7 jaar
paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 6,99

Het grote mode
stickerboek
Geschenkdoos

Grote mode stickerboek
Zelf mode ontwerpen
Geschenkdoos
vanaf

4 jaar
geschenkdoos
4 x 16 blz.
+ 6 stickervellen
210 x 160 x 25 mm
NUR 214
€ 9,99

Stickerboeken

Grote mode stickerboeken – Zelf mode ontwerpen

Aankleden met stickers
Geschenkdoos

vanaf

vanaf

7 jaar

4 jaar

geschenkdoos
4 x 16 blz. +
6 stickervellen
210 x 160 x 25 mm
NUR 214
€ 9,99

geschenkdoos
4 x 16 blz. +
6 stickervellen
210 x 160 x 25 mm
NUR 214
€ 9,99

Aankleden met stickers
• De jongensfiguurtjes in deze stickerboeken moeten worden

aangekleed, passend bij de activiteit en uitstapjes die ze doen.

• Meer dan 200 stickers om de illustraties aan te vullen.
• Verschillende aantrekkelijke thema’s: boeven, sporters, ridders…

vanaf

4 jaar
paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 6,99

NUR 273
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Stickerboeken

Usborne stickerboeken
Vrolijke boeken met
gedetailleerde en grappige
illustraties, volledig in kleur,
die kunnen worden aangevuld
met de bijbehorende stickers.

vanaf

5 jaar
paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 7,99
8 stickervellen

Bouw je eigen monstertrucks stickerboek

1000 voetbal stickers

• Onweerstaanbaar voor jonge fans

• 1000 stickers om op de

prachtige en volledig in
kleur geïllustreerde
achtergronden te plakken.

• Bevordert de fantasie en de
creativiteit van de kinderen.

van monsters op vier wielen.

• Kinderen kunnen 10 geweldige

monstertrucks bouwen door wielen,
een carrosserie of andere coole
accessoires toe te voegen met de
bijbehorende kleurenstickers.

paperback, 48 blz. +
40 stickervellen
210 x 150 mm
NUR 214
€ 11,99

vanaf
5 jaar

vanaf
5 jaar

paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 7,99

Activiteiten

Activiteiten
Met deze activiteitenboeken kunnen kinderen meteen aan de slag: details zoeken in de illustraties
en zo goed leren kijken, problemen oplossen en zo hun redeneervermogen ontwikkelen,
stempelen met hun vingers.

Uitwisboek
Spelletjes op reis
• Jonge kinderen oefenen de pengreep
en bereiden zich zo voor op het
schrijven van letters en cijfers.

• Spelletjes rond het thema reizen:

verbind-de-puntjes, zoek de
verschillen, doolhoven, overtrekken
van stippellijnen, telkens met de
speciale bijbehorende pen.

Spelletjesboek
Ridders en kastelen
• Leuke spelletjes zoals doolhoven,
verbind-de-puntjes puzzels,
stickers, kleurplaten en mooie
illustraties om af te werken.

• Thema: ridders en kastelen

• Om uit te wissen en telkens opnieuw

te oefenen, ook leuk voor op vakantie.

vanaf

3 jaar
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paperback, 24 blz.
276 x 216 mm
NUR 214
€ 5,99

vanaf
4 jaar

paperback, 62 blz. +
8 stickervellen
250 x 216 mm
NUR 214
€ 8,99

