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 4 6-kleurige dobbelsteen
 4 Individueel aanpasbaar

Set van 3 rekendobbelstenen
Wiskunde en motoriek – met beide teza-
men valt plezier te beleven! Met de 3 ge-
impregneerde schuimstof dobbelstenen 
oefenen kleuters en basisschoolkinderen 
de cijfers van 0-10. 
Bevat:
•    Tekendobbelsteen: rekenwijze +, –, ·, : 

en tekens =, <, >

Schuimstof dobbelstenen
Dit maakt dobbelen leuk! Met de grote 
hoogelastische dobbelstenen speelt u 
niet aan tafel maar op de grond. Zeer ge-
schikt voor peuter- en kleutertuinen, 
praktijkruimtes enz.. Speelgoed met veel 
mogelijkheden, dat door de kinderen en-
thousiast zal worden onthaald. De dob-

Dobbelstenen “Movecubes”
Met de creatieve 6-kleurendobbelstenen 
is het geven van bewegingscommandos 
een kinderspel. Bedenk opgaven - steek 
het kaartje in het transparante zakje - en 
start! Ook geschikt voor vele andere spe-
len en ideeën. Motoriek en communicatie-

Alfabetdobbelsteen
De 12-zijdige foam dobbelstenen hebben 
alle medeklinkers van het alfabet, 2 maal 
alle klinkers en 4 jokers. Wasbaar, duur-
zaam olifantenhuid. Incl. instructies. 
ø 23 cm. 
99 255 9504   3-delige set 68,55 82,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.

Volley Dobbelsteen
Dobbelsteen van schuimstof met robuus-
te olifantshuid (PU-bekleed). Daardoor 
duurzaam, afwasbaar en desinfecteer-
baar. Voor scholen, peuterspeelzalen, 
kleutertuinen, revalidatie, therapie, enz...

School in beweging

 4 Geïmpregneerd 
schuimstof

•    Cijferdobbelsteen 1: met de cijfers 1-6
•    Cijferdobbelsteen 2: met de cijfers 0, 

6-10
De cijfers en tekens zijn ingefreesd. Zij-
lengte: 16 cm. 
99 135 8504   3-delige set 29,71 35,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.

spelen kunnen met concentratie- en ge-
heugenoefeningen worden gecombineerd. 
Ook een geliefd spel bij senioren waar 
dan herinneringsfoto’s worden ingestopt. 
Lichte schuimstof met hygiënisch vinyl 
overtrokken. 16x16x16 cm. 
99 212 3309   3 stuks 43,76 52,95

Het concept van de “Bewegings-
school” heeft tot taak holistisch leren 
te bevorderen, het leven op school 
vorm te geven en de ontwikkeling te 
ondersteunen.

Bewegingsschool
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Werp-spellen

16 cm
99 135 2506
99 135 2519
99 135 2522
99 135 2535
17,31 20,95
16,94 20,50

30 cm
99 135 2203
99 135 2216
99 135 2229
99 135 2232
68,55 82,95

—

50 cm
99 135 2405
99 135 2418
99 135 2421
99 135 2434
128,10 155,—

—

40 cm
99 135 2304
99 135 2317
99 135 2320
99 135 2333
86,78 105,—

—

Kantlengte

Prijs per stuk
vanaf 10 per stuk

Blauw
Rood
Groen
Geel

belstenen zijn vorm- en kleurvast. De cij-
fers 1-6 zijn ingefreesd. Rood, blauw en 
groen. Zijlengte 16 cm. 
99 135 8605   3 stuks 17,31 20,95 
vanaf 3 per 3 stuks 16,49 19,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.

Top beoordeling
sport-thieme.nl
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 4 Olifantenhuid
 4 In 4 maten en 4 kleuren 
leverbaar

Nieuw!  Reuze dobbelsteen 
uit schuimstof

De grote dobbelsteen van schuimstof voor 
grote en kleine groepsspelen. Ook ge-
schikt om te zitten. Verkrijgbaar met een 
zijlengte van 50 cm of 30 cm - elk in 
blauw, groen of rood.

50 cm 
99 295 9304  Blauw Stuk 89,26 108,— 
99 295 9317  Groen Stuk 89,26 108,— 
99 295 9320  Rood Stuk 89,26 108,— 
30 cm 
99 295 9203  Blauw Stuk 53,68 64,95 
99 295 9216  Groen Stuk 53,68 64,95 
99 295 9229  Rood Stuk 53,68 64,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.
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