Baby’s en peuters

Baby’s en peuters

Dat is niet mijn eenhoorn...

Baby’s allereerste speel- en voelboek

Kleuren
• Een stevig doosje met een kartonnen
voelboekje en een veilige, zachte
eenhoornknuffel, gemaakt naar de
illustratie in het boekje.

• Baby’s doen de flapjes open, gaan met hun vingers
over de voelplaatjes en leren al spelend de kleuren.
• Elke bladzijde is speciaal ontworpen om baby’s
visueel te stimuleren met de felgekleurde,
opvallende tekeningen met een heleboel details.

• Het boekje heeft felgekleurde
tekeningen en een eenvoudige,
herhalende tekst.

• Een leuk hulpmiddel om talige en sensorische
vaardigheden bij jonge kinderen te ontwikkelen,
met uitgestanste voelsporen en kijkgaatjes.

• Een lief en kwaliteitsvol cadeau
voor een baby of een peuter.
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vanaf 6 maanden | kartonnen voelboek + zachte knuffel
200 x 265 x 70 mm | NUR 271 | € 16,99
verschijnt oktober 2018

vanaf 6 maanden | kartonboek | 10 blz.
185 x 185 mm | NUR 271 | € 9,99
verschijnt september 2018

met flapjes, kijkgaatjes en
uitgestanste voelsporen
•• •
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Met mijn vinger
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met voelelementen

• Een prachtige aanvulling op de succesvolle
‘Baby’s eerste…’ boeken om woordjes te leren,
te voelen en te spelen.
• Op elke bladzijde worden baby’s visueel gestimuleerd
met eenvoudige, opvallende illustraties.
• Baby’s onderzoeken met veel plezier de voelplaatjes,
volgen met hun vingers de voelsporen en kijken door
de kijkgaatjes.

vanaf 6 maanden | kartonboek | 10 blz.
185 x 185 mm | NUR 271 | € 9,99
verschijnt oktober 2018

Reeds verschenen

vanaf 6 maanden | kartonboek | 10 blz.
185 x 185 mm | NUR 271 | € 9,99
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Baby’s allereerste Mix & match
• Elke bladzijde is verdeeld in twee helften: een kop
en een lijf. Door de bovenste of de onderste helft
om te draaien ontstaat telkens een ander dier.

Baby’s allereerste voertuigenboek

Baby’s allereerste treinboek
• Panda de machinist neemt schattige
dieren mee op zijn trein. Met echt
draaiende wielen en stevige bladzijden
voelt dit boekje als een speelgoedtrein
waar baby’s heerlijk mee kunnen spelen.

• Meer dan 150 verschillende dieren om te maken.
• De felle kleuren en mooie tekeningen zijn telkens
weer aantrekkelijk voor baby’s.

• Dit boek stimuleert de woordenschat
van jonge kinderen.

vanaf 1 jaar | kartonboek | 10 blz.
185 x 240 mm | NUR 271 | € 8,99
verschijnt oktober 2018

vanaf 1 jaar | kartonboek | 16 blz.
160 x 160 mm | NUR 271 | € 8,99
verschijnt oktober 2018
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meer dan 150 verschillende
dieren om te maken!
•••••

•

Baby’s allereerste vrachtwagenboek
• Poes levert met zijn vrachtwagen
pakjes af bij allerlei verschillende
dieren. Met echt draaiende wielen
en stevige bladzijden voelt dit boekje
als een speelgoedvrachtwagen waar
baby’s heerlijk mee kunnen spelen.
• De woordenschat van jonge
kinderen wordt gestimuleerd met
dit verrassende boekje.

•
•••

Reeds verschenen

•••••••◄

vanaf 1 jaar | kartonboek | 10 blz.
185 x 240 mm | NUR 271 | € 8,99
verschijnt oktober 2018

••

met echt
draaiende wielen

vanaf 1 jaar | kartonboek | 10 blz.
185 x 240 mm | NUR 271 | € 8,99
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Usborne doorkijkboekjes

Kijk binnen in een sprookje

De Notenkraker

Waar ben je, klein rendier?
• Stevig, mooi geïllustreerd en verrassend
zoekboekje met kijkgaten en veel details.

• Het klassieke verhaal van Clara en haar
Notenkrakerpop, door de heel fijn gestanste
bladzijden met doorkijkjes, de sneeuwvlokjes
en het toverachtige snoepjeskasteel volledig
in kerstsfeer.

• Jonge kinderen kunnen zoeken naar het rendier,
maar vinden telkens iets heel anders!
• Een perfect kerstcadeautje voor kleine kinderen

vanaf 6 maanden | kartonboek | 12 blz.
155 x 140 mm | NUR 276 | € 6,99
verschijnt november 2018

• Jonge kinderen zijn dol op de kleinste
details van dit boek, zowel in de tekeningen
als in de doorkijkjes en de flapjes. Ook heel
geschikt om samen te lezen.

vanaf 3 jaar | kartonboek | 12 blz.
155 x 140 mm | NUR 277 | € 9,99
verschijnt oktober 2018
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met
flapjes
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met gestanste
doorkijkjes

met
kijkgaatjes
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Reeds verschenen

Reeds verschenen

vanaf 6 maanden | kartonboek | 12 blz.
155 x 140 mm | NUR 276 | € 6,99

vanaf 3 jaar | kartonboek | 14 blz. | 190 x 160 mm | NUR 277 | € 9,99
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