Handige cadeau tips voor
kinderen van
0 tot 6 jaar
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0 tot 6 maanden
Fijn formaat popje met
dikke armen en beentjes
waardoor het goed
vast te houden is door
kleine handjes.

€19,95
Drie tuimelaars van
naturelhout en
pastelkleurtjes. Elk
tuimelaartje stimuleert
een ander zintuig

€14,95

Speelzijde! Verkleden,
tenten bouwen, kiekeboe
spelen of gewoon lekker
aan friemelen

€18,95 - €30
Perfect voor kleine
babyhandjes en de
ontwikkeling van de
fijne motoriek.

€21,95
In deze ballen zit een
klein belletje. Dus
naast de tastzin wordt
ook het gehoor
gestimuleerd.

€19,95
Een bijtspeeltje in
een grappige vorm
dat óók nog eens
mee in bad kan.

€15,95

Acht bakjes in funky
retrokleuren. De bakjes
passen in- en op elkaar
en zijn perfect voor
kindjes die beginnen
met stapelen.

€14,95

6 tot 12 maanden
Geweldig speelgoed voor
kleintjes, om de bakjes in de
juiste volgorde in óf op
elkaar te zetten.

€24,95
Fijn en zacht
speendoekje. Zo raak je
de speentjes minder
makkelijk kwijt.

€27,00
Multifunctionele Baby
auto. Het middenstuk is
flexibel waardoor de
auto ook beweegt
wanneer dat gedeelte
wordt ‘ingedrukt’.

€19,95

€18,95

Gebaren met je baby heeft
enorm veel voordelen.
Kinderen die nog niet kunnen
praten, leren hoe ze zich toch
verstaanbaar kunnen maken.
Dat scheelt een hoop
frustratie.

Grote grijpkralen waar
heel fijn aan gefriemeld
kan worden. Door het
sterke elastiek waar de
kralen aan vast zitten,
kun je ze steeds andere
kanten op bewegen.

€15,95
Er kunnen 5
verschillende geluiden
worden afgespeeld, of
een slaapliedje. Ook
kan deze beer 7
verschillende kleuren
licht uitstralen.

€69,95
Grote babyroller met gekleurde
balletjes en een belletje er in.
Deze roller stimuleert kinderen op
verschillende manieren. Er achter
aan kruipen is natuurlijk leuk
Proberen de balletjes eruit te
peuteren is een klusje waar
concentratie en fijne motoriek
voor nodig is.

€34,95

1 tot 2 jaar
Het idee achter dit
speelgoed is dat het de
fantasie van kinderen
stimuleert. Dat zij helemaal
vrij zijn om te bepalen welk
doel het speelgoed dient
en wat voor spel ze erbij
verzinnen.

€20,95
Mooie vrachtwagen
met plek om lading
mee te nemen.

Het leuke aan deze set is dat
speelmogelijkheden eindeloos
zijn. Sommige figuurtjes passen
in elkaar, anderen kun je
stapelen. Er kan gesorteerd
worden op formaat of op kleur.

€48,95

Kinderen leren door een
vormenstoof om verschillende
vormen te herkennen. Je kunt
deze vormen benoemen en je
zult merken dat je kindje de
woorden gaat koppelen aan de
verschillende vormen.

€19,95
Deze zomerset is perfect
voor de seizoenstafel.
De set bestaat in totaal
uit 27 delen. Door de
mooie zomerse kleuren
kan een leuk tafereel
samengesteld worden.

€42,95

€34,95
Prachtige basis blokkenset
in houten frame om mee
te beginnen met bouwen.
De blokken hebben een
fijn formaat waardoor er
gemakkelijk mee gebouwd
kan worden.

€40,50

Deze houten stapelfiguur heeft 5
figuurtjes ipv 4 zoals bij de XL
versie het geval is. De figuurtjes
zijn ook een stukje kleiner.

€42,95

2 tot 3 jaar
Deze houten pincet is
super leuk om kinderen
dingen mee te laten
sorteren. Combineer
bijvoorbeeld met houten
ballen en sorteer de juiste
kleurtjes in de
sorteerbakjes.

€4,95

Mooi grote glitterstenen
die voor veel
verschillende doeleinden
te gebruiken zijn. Verstop
ze bijvoorbeeld in kinetisch
zand en laat je kind ze
zoeken en uit het zand
halen met een pincet.

€12,95

De Stapelstein stenen
zijn zulk leuk open
ended speelgoed. Je
kunt ze stapelen, of als
krukje gebruiken, er je
balans mee oefenen of
er dingen ingooien.

€158,95
Kinetisch zand. Heerlijk om
te ontprikkelen en
sensorisch bezig te zijn.
Gooi het in een grote
houten bak en garantie
voor lange tijd
speelplezier!

€19,95

12 vrolijk gekleurde krijtjes in
een doosje. Het leuke aan
deze krijtjes is dat je er –
naast op papier – ook mee
op ramen kunt tekenen.
Eenvoudig te verwijderen met
een natte doek.

€19,95
Betoverende blokkenset in
het 1001 nacht thema. De
blokken hebben
verschillende formaten en
vormen en er kunnen
daarom uitdagende
bouwwerken mee gebouwd
worden.

€117,95

De puzzel bestaat uit 10 losse
onderdelen die blijven drijven
en – als ze nat zijn – blijven
plakken in het bad of tegen
de douchewand.

€14,95

3 tot 4 jaar
Deze Connetix Pastelkleurige
knikkerbaan set kan
bijvoorbeeld gebruikt worden
met Magna Tiles en biedt super
veel mogelijkheden in het
bouwen van een uitdagende
‘ball run’.

€110,00
Deze klei is super fijn in
gebruik. 100% natuurlijk
en elke kleur heeft zn
eigen fijne geur. De klei is
enorm zacht en goed te
kneden voor kleintjes en
blijft niet plakken aan de
handjes.

€5,99
Verticaal 3D bouwen of
juist plat op de tafel of
tegen een muur of
raam aan (super mooi
met de zon die
erdoorheen schijnt)

€45,00
Abel Blocks zijn hele
bijzonder blokken. Ze zijn
namelijk allemaal een
beetje gebogen waardoor
je er bijzondere
bouwwerken mee kunt
maken.

€55,00

€43,95

Deze prachtige Lotusbloem
van Grimm’s bestaat uit 9
delen en is een veelzijdig
stuk speelgoed. Kleintjes
zullen de bloem vooral uit
elkaar halen, en als ze
wat ouder worden hem
ook weer in elkaar
proberen te zetten.

Deze flexibele autobaan is
zo leuk voor kinderen om
mee te spelen! Omdat de
stukken flexibel zijn kunnen
ze op veel verschillende
manieren gebruikt worden

€44,00
Mooiste babypop van
het merk Gommu. De pop
is lekker groot, zodat er
echt goed mee gespeeld
kan worden. Er zitten
geen gaatjes in de
Gommu producten,
daardoor kunnen er
geen bacteriën inkomen
en kan de pop dus ook
heel goed mee in bad.

€98,00

4 tot 5 jaar
Dit cijferbord met traceerstokje
is heel erg leuk om kinderen
kennis te laten maken met de
cijfers 0 tot en met 10. Op
de achterkant staan patronen.

€29,95
Dit boek is voor alle kindjes die
van alles voelen. Die soms niet
weten wat ze voelen of waarom ze
dat voelen. Dit boek is voor alle
ouders die ook van alles voelen.
Die vooral voelen dat ze al die
gevoelens op moeten lossen.

€19,95
Deze bouwplankjes kunnen
goed gebruikt worden bij
bouwwerken met normale
blokken, maar natuurlijk ook
leuk om te gebruiken in
combinatie met de Grimm’s
regenboog en halve cirkels.

€45,95

Deze leuke grote broer
muis zit in een
strandhokje en heeft
een leuke zwembroek
aan, flippers aan zijn
voeten en een duikbril
op.

€31,00

Het idee achter dit
speelgoed is dat het de
fantasie van kinderen
stimuleert. Dat zij helemaal
vrij zijn om te bepalen welk
doel het speelgoed dient en
wat voor spel ze erbij
verzinnen.

€15,95

De mooie al om bekende
grote regenboog van
Grimm’s! Hét voorbeeld van
‘open-einde speelgoed’. Er
zijn zoveel spel variaties me
te bedenken, en kan heel
goed gecombineerd worden
met ander speelgoed.

€74,95
Super leuk boomhuisje met
accessoires voor veel
speelplezier. Kinderen
kunnen heerlijk in hun
eigen fantasiewereld
verdwijnen met speelgoed
als dit.

€32,95

Met deze vleugels van zij
verander je meteen in ee
vlinder, een vuurvliegje o
een draak. Kinderen late
hun fantasie de vrije loo
wanneer zij de tijd en ruim
krijgen met verkleedkleren
spelen.

€39,95

Vanaf 6 jaar
Leuk formaat magneetbord dat
zowel plat op tafel als staand
gebruikt kan worden.
De magneten zijn niet inbegrepen
en kunnen apart gekocht worden.

€19,95
Dit boek kan je gids zijn bij de
start van je reis. Je zult zelf nog
veel meer ontdekken. De wereld
kan heel ingewikkeld zijn, maar
eigenlijk is het ook allemaal heel
simpel: je hoeft alleen maar
aardig te zijn.’

€19,95
Het welbekende verhaal van
Rupsje Nooitgenoeg in
puzzelvorm. Laag na laag zien
kinderen het proces van het
veranderen van een rups in een
vlinder. Deze puzzel bestaat uit 36
stukjes.

€17,95
Met deze vrolijk
gekleurde blokjes wordt
het leren van de tafels
ineens een stuk leuker!
Op de achterkant kan
gespiekt worden voor
het goede antwoord.

€12,95

Deze 40 magnetische
puzzelstukjes zijn perfect
om zelf mooie vormen
mee te creëren. Fijn voor
geconcentreerd tafelspel.

€35,95
Wauw deze prachtige
feeën rok van zijde is aan
twee kanten draagbaar
(ene kant meer roze,
andere kant meer paars)
en is super leuk voor in
de verkleedkist.

€49,95
Prachtige grote
bloemenpers om zelf
bloemen en blaadjes mee
te drogen. Hoe magisch
voor kinderen om mooie
bloemetjes te plukken,
daarna het proces van
drogen te zien.

€14,95
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