
Vanwege de winter en decembermaand dit keer veel aandacht voor 
gezelschapsspelen. Voor alle leeftijden! 

Constructiemateriaal 

C37
Bouwstenen voertuigen

houten materiaal met wieltjes en 
klemmen

vanaf 3 jaar

C24
Kasteel blokken

houten blokken om een 
sprookjeskasteel mee te bouwen

Vanaf ong. 5 jaar. 

(verpakt in een katoenen tas)

C 27
Domino Express

Domino steentjes met een brug. 

Vanaf ong. 4 jaar

 



Zintuigelijk

Z80
vormenstoof

leeftijd vanaf ong. 1,5 jaar
Bevordert de oog- hand coördinatie.

Puzzels

P136
Sesamstraat vloerpuzzel

kartonnen vloerpuzzel
aantal stukjes: 26

P133
Een dagje op de kermis (zoekpuzzel)

aantal stukjes: 100

Zoekpuzzel. Maak de puzzel en vind de 
12 verschillen.



Gezelschapsspellen

G101 
Kid Cala

leeftijd vanaf ongeveer 4 jaar
aantal spelers: 2
spelduur: circa 30 minuten

Spelverloop: Elk van beide spelers 
probeert zoveel mogelijk fruit in zijn 
eigen Mancala te verzamelen. Met 
verschillende spelvarianten.

 

G8
My first rummikub

Soort spel: tactiek/aanlegspel
leeftijd vanaf ongeveer 4 jaar
aantal spelers: 2–4
spelduur: circa 20 minuten

Geen cijfers, maar disneyplaatjes om 
mee te spelen. 

G70
Qwirkle

Soort spel: tactiek/denk
leeftijd vanaf ong. 6 jaar
aantal spelers: 2 – 6
spelduur: 60 minuten

Qwirkle is een geweldig leuk tactisch spel 
met vormen en kleuren, waarmee jong 
en oud het tegen elkaar op kunnen 
nemen!



G7
Zeeslag

Soort spel: Tactiek/Denk 
 Leeftijd vanaf 8 jaar
 Aantal spelers: 2
 Spelduur: 20 minuten 

G 64
Cluedo

Soort spel:Bordspel
Leeftijd vanaf 9 jaar
Aantal spelers: 3-6 spelers
Spelduur: ong. 60 minuten

   Het moordspel!

G228
Tricoda

Soort spel: Denk/tactiek 
Leeftijd vanaf 10 jaar
Aantal spelers: 2-4
Spelduur: 30 minuten  

Je kunt de codes van je tegenstanders zien, 
maar niet je eigen code. Probeer er met 
vragen en logica achter te komen welke drie 

getallen voor jou verborgen zijn. Als je het denkt te
weten, mag je raden. Maar als je het fout hebt, moet je opnieuw beginnen met een 
nieuwe reeks stenen.  



G51
Schaken

G52
Damspel

G193
Gebarentaal

Soort spel: Vaardigheid
Leeftijd vanaf 8 jaar
Aantal spelers: 4-32
Spelduur: 30 minuten  

Verdeel de spelers in teams. Elk team
vaardigt een uitbeelder af, die binnen

de minuut 4 begrippen moet uitbeelden die zijn teamgenoten moeten raden. De 
kaartjes bevatten woorden in 4 moeilijkheidsgraden en dus ook 1 tot 4 punten.  



Leermiddelen

L20
Tip Toi

leeftijd van 4 – 7 jaar

Interactief boek met liedjes, en tekst.
Te "lezen" met de tiptoi stift.

L23
Storio Vtech

leeftijd van 3 – 8 jaar

Educatief multimedia systeem. Leer 
cijfers, letters en woorden herkennen
én schrijven. Maak zelf tekeningen en
bekijk en bewerk foto's. 


