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

Activiteiten

Nieuw! – mei 2018

Spelletjes in de vakantie
• Eenvoudige woordpuzzels,

cijferspelletjes en tekeningen.

• Kinderen oefenen vaardigheden als

lezen, schrijven, tellen en waarnemen.

• Scheurblok met 50 losse blaadjes.
vanaf

3 jaar
paperback, 100 blz.
220 x 170 mm
NUR 228
€ 8,99

Mijn eerste doolhovenboek

Grote doolhovenboeken

• Allerlei prachtig getekende doolhoven met extra

• Helpen kinderen bij het leren oplossen van problemen

• Alle antwoorden staan achteraan in het boek.

• Prachtig geïllustreerde, superdikke boeken.

details om onderweg te zoeken.

en het ontwikkelen van hun visuele vaardigheden.

• Stimuleert het ontwikkelen van visuele vaardigheden
en probleemoplossend vermogen.

vanaf

5 jaar

vanaf

3 jaar

paperback
305 x 248 mm
NUR 214

paperback, 32 blz.
250 x 216 mm
NUR 214
€ 7,99

192 blz, € 16,99

64 blz, € 9,99

Nieuw! – juni 2018

Rond de wereld in doolhoven
• Met 60 doolhoven per
(dubbele) bladzijde.

• Op fascinerende plaatsen in
de wereld, van de Amazone
tot Antarctica en van de
Himalaya tot Hollywood.

• Kinderen verwerven al spelend
aardrijkskundige kennis.

vanaf

5 jaar
paperback, 64 blz.
305 x 248 mm
NUR 214
€ 9,99
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Activiteiten

Zoek- en telboek
• Op elke bladzijde een nieuwe puzzelprent

vol voorwerpen, dieren en grappige details
om te zoeken en te benoemen.

• Prachtig getekend, origineel ontdekboek,
volledig in kleur.

• Thema’s: de zoo en de boerderij.

vanaf

5 jaar
gebonden, 32 blz.
290 x 240 mm
NUR 214
€ 11,99

Nieuwe editie! – juni 2018

Stempelen met je vingers
Dieren

Stempelen met je vingers
• Boordevol ideeën om te

• Bladzijden vol dierentekeningen

• Met bijbehorend stempelkussen

• Bijbehorend stempelkussen

vingerstempelen en veel ruimte
op elke bladzijde.

om aan te vullen en te versieren
met de vingertoppen.

in verschillende kleuren inkt.

met zeven kleuren.

• De creativiteit wordt gestimuleerd
via de eenvoudige instructies.

vanaf

5 jaar

vanaf
5 jaar

spiraal gebonden, 64 blz.
258 x 258 mm
NUR 214
€ 12,99

spiraal gebonden, 64 blz.
258 x 258 mm
NUR 214
€ 12,99

Spelletjes op reis
• Vol spelletjes, logische puzzels en details om

Vakantie-activiteiten
Geschenkdoos

• Om alleen of met z’n tweeën mee te spelen.

• Bevat 2 teken- en krabbelboekjes,

te ontdekken.

• Handige scheurblaadjes over het thema op reis.
vanaf
6 jaar
paperback, 200 blz.
190 x 150 mm
NUR 214
€ 8,99
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50 dingen om te
maken en te doen
• Boekje in zakformaat vol vrolijke knutselprojecten, stap voor stap uitgelegd met
een handige foto.

1 stickerboek met meer dan 200
stickers en 1 puzzelboek.

• Maak vlinders, een piratenvlag,

feestmaskers en nog veel meer.

• Ideaal voor op vakantie of in de auto.

vanaf

vanaf
6 jaar
geschenkdoos
aantal bladzijden
verschilt per boek,
210 x 160 x 25 mm
NUR 214
€ 9,99

6 jaar
paperback, 112 blz.
198 x 130 mm
NUR 214
€ 7,99

• Extra grote, fantastisch getekende boeken
met 32 scheurbladen.

• Spelletjes zoals verbind de puntjes,

woordzoekers, raadsels en nog veel meer.

• Door het extra grote formaat ook geschikt
om met z’n tweeën te spelen.

vanaf
5 jaar

paperback, 32 blz.
280 x 355 mm
NUR 214
€ 9,99

Activiteiten

Grote doeboeken

100 papieren vliegtuigen of vogels vouwen
• Elk boek bevat 4 verschillende modellen.
• Met instructies om te leren vouwen en 100
bladzijden met vouwlijnen om te oefenen.

• Gemakkelijk uitscheurbare bladzijden.
• Raketten, straaljagers en vogels met

verschillende kleuren, vormen en patronen.

vanaf
6 jaar

paperback, 200 blz.
220 x 174 mm
NUR 229
€ 9,99

Piraten puzzelboek

Kaarttrucs

• Doolhoven, rebussen, woordzoekers

• Het kartonnen koffertje bevat twee kaartensets.

en andere spelletjes.

• Origineel bedacht en vrolijk geïllustreerd.
vanaf

6 jaar
paperback, 128 blz.
140 x 140 mm
NUR 214

€ 7,99

• Met stap-voor-stap instructies voor tien
verschillende kaarttrucs.

vanaf
6 jaar
2 x 52 kaarten
50 x 115 x 50 mm
NUR 214
€ 12,99

Dinosauriërs Quizboek
• Weetjes over de

dinosaurussen en de
prehistorie.

• Met nieuwe, verrassende
informatie.

vanaf

6 jaar
paperback, 112 blz.
198 x 130 mm
NUR 229
€ 7,99
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Activiteiten

Vouw een stad van papier
• Zelf een aantrekkelijk getekend stadje
vouwen, met de winkels, mensen en
het stadhuis.

• Zonder schaar of lijm, de losse

onderdelen worden uit het karton
gedrukt en in elkaar gevouwen.

• Eenvoudige stap-voor-stap instructies
met als resultaat een ministad om
mee te spelen.

vanaf

7 jaar
kartonboek, 16 blz.
305 x 238 mm
NUR 214
€ 14,99

Schrijf en teken je eigen strips

Activiteitenkaarten

• Zelf strips schrijven én tekenen

• Stimuleert de creativiteit.

met de tips en ideeën in dit boek.

• Voor verschillende leeftijden en interesses.

• Thema’s: van avonturen met

superhelden tot dierenverhalen.

vanaf
7 jaar
50 uitwisbare
kaarten met stift
156 x 113 x 26 mm
NUR 214
€ 9,99

Nieuw! – juni 2018

Reisdagboek
• Om mee op reis te nemen.
• Met weetjes, reis- en taaltips, kaartjes
van de wereld en de werelddelen.

• Veel ruimte om zelf te schrijven en

te schetsen, om kaartjes en andere
souvenirs in te plakken.

vanaf

7 jaar
gebonden, 96 blz.
210 x 148 mm
NUR 214
€ 9,99
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• Veel ruimte om zelf te tekenen.
vanaf

8 jaar
spiraal gebonden, 96 blz. +
8 stickervellen
240 x 188 mm
NUR 214
€ 10,99

