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Ze zijn geweldig voor 
vele spellen zowel  
buiten  als binnen de 
sporthal.

Hans schreef:

Set van 11

Set van 26

School in beweging

Markeerkegels
Met getallen of letters Uit breuk- en slag-
vast polyethyleen. De kegels bieden talrij-
ke mogelijkheden voor psychomotoriek, 
sport- en leerspelen. Kegel: 14x14x23 cm.
Getallen 0-10 
99 191 9400 11-delige set 21,07 25,50
Letters A-Z 
99 191 9413 26-delige set 42,11 50,95

Pittenzakjes met 
cijfers

Ideaal om te rekenen. Bekleding in 
de kleuren blauw, geel, rood, 
groen, 100 % katoen. Vulling 
van hygiënisch kunststof granu-
laat. LxB: 15x15 cm, 105 g. 
99 134 3205   15-delige set 33,84 40,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke 
delen. Gevaar voor verstikking.

Vulling van 
hygiënisch 
kunststof granulaat

Dobbel-
steen

Bewegings-
impuls

Klinkers

Cijfers

Sport-Thieme Leerschijven
Met de zachte leerschijven kunnen kinde-
ren niet alleen oefenen op gooien en van-
gen, maar tegelijkertijd educatieve in-
houd op een speelse manier herhalen en 
trainen. De kinderen vangen de schijf en 
de positie van de duim op de vanghand 
laat zien welke dobbelsteen of welk sym-
bool van toepassing is. Leren en bewegen 
komen dus samen in een onlosmakelijke 
geheel. PU-gecoate werpschijven. 
ø 24 cm, 40 g. 
99 266 1302  Dobbelsteen Stuk 8,22 9,95 
99 266 1315  Bewegingsimpuls
 Stuk 8,22 9,95 
99 266 1328  Klinkers Stuk 8,22 9,95 
99 266 1331  Cijfers Stuk 8,22 9,95
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SetSport-Thieme 
Leerschijven-set

Set van 4 leerschijven met verschillen-
de opdrukken: getallen van 0-10, cijfer-
bolletjes van 1-6, bewegingsimpulsen 
en klinkers. In de kleuren rood, blauw, 
groen en geel. 
5-delige set 3,18 3,85 besparen! 
99 266 1403 5-delige set 29,71 35,95
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Vloermarkeringen
Voor scholen, kleuterscholen, peuter-
speelzalen en clubs. Geschikt voor leer- 
en bewegingsspellen of voor markering. 
Kleurrijke schijven met zwarte, enkelzijdi-
ge afdruk. Ø 22,5 cm. Gemaakt van rub-
ber.
99 280 2709-1  Nummers 1-10
 Set 16,94 20,50 
99 280 2712-1  Nummers 1-50
 Set 59,46 71,95 
99 280 2725-1  Letters A-Z Set 31,36 37,95
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Nummers 
1-10

Nummers 1-50

Letters A-Z

Grondmarkeringen

Meer aanbevelingen:
Meer pitten/bonenzak-
jes op pag. 393

Gedetailleerde informatie 
over het gebruik van leer-
schijven als gratis down-
load in de online shop:
sport-thieme.nl

99 266 1302

vanaf 16,94

Sport-Thieme Sensorische 
blokken

De verschillende vaste schuimstofvullin-
gen tonen je vaardigheden tijdens het ba-
lanceren. Wanneer men op deze blokken 
gaat liggen voelt men hoe de blokken uw 
lichaam ondersteunen of waar ze meege-
ven. Dit kan ook zeer goed met de armen 
worden waargenomen. Balanceren op de 
blokken bevordert reactie en behendig-

3  4 Balanceerpad door ver-
schillende densiteiten

heid. Gestapeld bouwen kinderen hier-
mee vrolijke zitjes, bruggen, hindernis-
sen, enz. 5 blokken van 50x20x15 cm. 
Overtrekken uit aangenaam warm kunst-
leder (100% Polychloride). DBGM. 
99 204 3210   5-delige set 123,14 149,—


