Activiteiten

Activiteiten

Kleurboeken

Het Usborne Eenhoorns kleurboek

Stempelen met je vingers

Insecten

• Breng met stiften of kleurpotloden de magische
wereld van de eenhoorns tot leven

• Versier de tekeningen met je vingers en
stempel lieveheersbeestjes, mieren, bijen,
spinnen en nog veel meer

• Met kleurplaten van regenbogen, door de sneeuw
galopperende eenhoorns en nog veel meer

• Met duidelijke instructies voor het
stempelen van de insecten

• Perfect cadeau

• Boordevol ideeën, voor urenlang stempelplezier

◄

Geen verf of kwast nodig:
het boek bevat een stempelkussen
•••
••••••••••• in zeven kleuren

vanaf 5 jaar | spiraal gebonden | 64 blz.
220 x 258 mm | NUR 214 | € 13,99
verschijnt maart 2020

vanaf 3 jaar | gebonden | 24 blz
276 x 216 mm | NUR 214 | € 4,99
verschijnt februari 2020

Reeds verschenen

9781474972529

9781474965149

9781474935319

9781409593263

9781474960403

vanaf 5 jaar | spiraal gebonden | 64 blz. | 220 x 258 mm | NUR 214 | € 13,99
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Doe-boek

Usborne Spelletjesboeken

Elfjes

Vakantie doe-boek

• Activiteitenblok met bijna 200 activiteiten,
zoals puzzelen, tekenen, verbind de punten,
zoek de verschillen, woordzoekers en
eenvoudige logische spelletjes

• Ideaal doe-boek voor onderweg, in het
buitenland, tijdens schoolvakanties en
regenachtige dagen
• Met spelletjes, puzzels, woordzoekers
en andere activiteiten

• Ideaal voor onderweg, in het buitenland, tijdens
schoolvakanties en regenachtige dagen
• Achter in het blok staan alle antwoorden

Voor urenlang
puzzel- en speelplezier
•• •

••••
••••• ••◄

vanaf 4 jaar | paperback | 64 blz.
250 x 216 mm | NUR 228 | € 8,99
verschijnt mei 2020

vanaf 5 jaar | gebonden | 100 blz
220 x 174 mm | NUR 228 | € 8,99
verschijnt februari 2020

•• •

•••

Goed voor urenlang
puzzelplezier!
◄•••••

•••
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Reeds verschenen
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