Activiteiten
Leer origami
• Trek een bladzijde uit het boek en
volg de eenvoudige stap-voor-stapinstructies voor het vouwen van een
van de 11 verschillende origamidieren
• Van vogels en vlinders tot vissen,
dino’s en walvissen
• Met duidelijke beschrijvingen voor
het vouwen van 61 dieren

◄•••••
•

••

•

vanaf 7 jaar | paperback | 128 blz.
210 x 210 mm | NUR 229 | € 8,99
verschijnt maart 2021

Bevat tips en trucs om
kinderen te helpen
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Activiteiten
Vouwen & vliegen

100 supervliegtuigen
• 100 kleurige papieren vliegtuigen: van
superplanes tot hypermoderne spionagevliegtuigen en jets die zo snel vliegen dat
ze de geluidsbarrière doorbreken
• Scheurblok met 100 vellen en duidelijke
stap-voor-stapbeschrijvingen voor het
vouwen van de vliegtuigen, tips voor hoe
ze nog beter kunnen vliegen en een
pilotenlogboek om in te vullen

Perfect voor urenlang
binnen of buiten spelen
• • • •• • • • •

vanaf 6 jaar | paperback | 200 blz.
220 x 174 mm | NUR 229 | € 9,99
verschijnt maart 2021

◄

Reeds verschenen

9781474960274
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9781474940078

vanaf 6 jaar | paperback | 200 blz.
220 x 174 mm | NUR 229 | € 9,99

9781474956819
400 blz. | € 12,99

Activiteiten
Spelen met stempels
• Boek met rubberen stempels in
de vorm van cirkels, driehoeken,
vierkantjes en bloemblaadjes
en zes kleurige inktkussens
• Boordevol stap-voor-stapideeën
die laten zien hoe je met de stempels
dingen als dieren, robots, een baljurk
en een kasteel kunt creëren
• Stempel enge stekels op de dino,
mooie patronen op inpakpapier
en bezige bijtjes tussen de bomen

AAN RADER
vanaf 5 jaar | spiraal gebonden | 64 blz.
223 x 260 mm | NUR 214 | € 13,99

•••
•

••◄
• ••

Heel veel ruimte
voor eigen ideeën

Met zes inktkussens
en stempels

◄••
•• •

Reeds verschenen

•
•••

9781474959261
vanaf 5 jaar | spiraal gebonden | 64 blz.
223 x 260 mm | NUR 214 | € 13,99
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Activiteiten
Activiteitenblok

Dinosaurus
• Doeboek met allerlei
dinosaurusopgaven: zoek de
verschillen, doolhoven, verbind
de punten, tellen en zoeken
• Op de uitscheurbare bladzijdes
staat aan de ene kant een
puzzel en aan de andere kant
een kleurplaat of informatie
over dino’s
• Goed voor schrijf- en
rekenvaardigheden

In praktisch

•
••• meeneemformaat

◄•
••

vanaf 3 jaar | paperback | 64 blz.
225 x 235 mm | NUR 214 | € 8,99
verschijnt februari 2021

◄•
••

•
•••

Handig op vakantie
en onderweg
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Activiteiten
Puzzelboek

Eenhoorn
• Reis mee naar de magische wereld van
eenhoorns, in dit blok vol beeld-, woorden cijferpuzzels die kinderen alleen of
met hun vriendjes kunnen maken
• Versier cupcakes, zoek de eenhoorn,
los de woordzoeker op en nog veel meer.
Alle antwoorden staan achter in het blok

◄

••
• • • •• • •

Met magische
eenhoornillustraties

vanaf 6 jaar | paperback | 204 blz.
190 x 150 mm | NUR 214 | € 8,99
verschijnt april 2021

Reeds verschenen

9781474984409
vanaf 6 jaar | paperback | 204 blz.
190 x 150 mm | NUR 214 | € 8,99
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