Speelboeken
Muziekboek

Lekker slapen
• Boekje met mooie illustraties om
aan het eind van de dag samen
mee te ontspannen
• Op elke spread zit een knop waar
baby’s op kunnen drukken, waarna
kalmerende klassieke muziek klinkt
• Met illustraties van nachtuilen en
andere dieren

Met voelelementen
•••••••••◄

vanaf de geboorte | kartonboek | 10 blz.
210 x 210 mm | NUR 270 | € 14,99
verschijnt februari 2021

◄•

• ••• • • • •

Een leuk
kraamcadeautje!
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Speelboeken
Usborne Geluidsboekjes

De kust
• Geluidsboekje dat kinderen kennis laat
maken met de geluiden van de kust
• Druk op de knop en je hoort krijsende
zeemeeuwen, kabbelende golven en
piepende dolfijnen
• Met illustraties waarop heel veel te
ontdekken en voelen is

◄•••
••

Met tien
herkenbare
geluiden

•••

•

•••

• ••

•••◄

vanaf 6 maanden | kartonboek | 10 blz.
210 x 210 mm | NUR 270 | € 14,99
verschijnt mei 2021

Met kijkgaatjes en
voelelementen

Reeds verschenen

9781474986991

9781474978828

9781474974356

9781474962728

9781474966719

9781474962759

9781474956918

9781474972826

vanaf 6 maanden | kartonnen voelboek | 10 blz. | 210 x 210 mm | NUR 270 | € 14,99

9781474947800
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Speelboeken
Eerste puzzels

Dieren
• Ontdek de intrigerende dierenwereld met
acht prachtige puzzels, elk van twee stukjes,
en een boek
• De perfecte manier om jonge kinderen kennis
te laten maken met problemen oplossen,
lezen en het interessante dierenrijk
• Stevige puzzels die tegen een stootje kunnen

Met boekje

vanaf 2 jaar | puzzeldoos + kartonboek
189 x 189 x 35 mm | NUR 228 | € 11,99
verschijnt maart 2021

• ••

•

•••◄

◄••••••••

Grote stukjes voor
kleine handjes
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Speelboeken
Memory & Bingo

Insecten
• Doos met 36 kleurige kaartjes om
memory en bingo mee te spelen
en een boek met instructies voor
een eenvoudig spelletje voor
kleine kinderen
• Met fascinerende feiten over dieren
als spinnen, lieveheersbeestjes,
vlinders en bijen
• Voor het ontwikkelen van het
geheugen en de cognitieve en
communicatieve vaardigheden

Met mooie illustraties
en spelletjes op
verschillende niveaus
••••••••••
••

vanaf 3 jaar | speldoos + kartonboek | 10 blz.
189 x 189 x 35 mm | NUR 228 | € 12,99
verschijnt maart 2021

•
◄

•
•••

••◄

Reeds verschenen
••

Cadeautip!
9781474985864
vanaf 3 jaar | speldoos + kartonboek | 10 blz
183 x 183 x 36 mm | NUR 228 | € 12,99
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