
D1             Ik leer lezen 

Leeftijd    : 6 jaar 

Merk        : Jumbo 

 
D2             Tafels leren 

Leeftijd    : 8 jaar 

Merk        : Charlimpex 

 
D3             Educatieve blokken 

Leeftijd    : vanaf 2+ jaar 

Merk        : Play in Kids 

 
D4             Electro Nijntje 

Leeftijd    : vanaf 2+ jaar 

Merk        : Jumbo 

 
D5             Electro Dierenpret 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Jumbo 

 
D6             Electro Vormen en Kleuren 

Leeftijd    : vanaf 2+ jaar 

Merk        : Jumbo 

 

Met de Jumbo Electro wonderpen-set maak je op een superleuke manier kennis met 

kleuren, vormen, silhouetten, structuren en nog veel meer. 

Raak met de punt van de pen het antwoord aan. Als het antwoord goed is, hoor je een 

muziekje en gaat het lampje branden. Deze doos bevat twaalf grote kaarten met 

tekeningen en foto's. De antwoordvakjes zijn extra groot voor de jongere kinderen.  

 
D7             Tip toy op de boerderij 

Leeftijd    : 4 – 7 jaar 

Merk        : Ravensburger 

TIP          : Genomineerd voor Speelgoed van het Jaar 2012. 

 

tiptoi® brengt de boerderij tot leven! Mensen, dieren en machines, in dit boek wemelt 

het van de geluiden, verhalen en spelletjes. tiptoi® kan zelfs zingen! 

De meest speelse wijze waarop je de wereld kan ontdekken!- Beleef met nieuwe 

interactieve mogelijkheden het boerderijleven - Basiskennis op een nieuwe manier 

verteld- Met liedjes, afbeeldingen en teksten De Starter Sets uitpakken en direct aan de 

slag! 

 

Met de tiptoi® Starter Sets zijn de kinderen direct klaar om de wereld te ontdekken, 

want bij het boek en/of het spel is de stift al mee verpakt - en de bijpassende audio 

bestanden zijn al op de stift geladen.  

 
D8             Nijntje kalanderklok 

Leeftijd    : van 1 tot 5 jaar 

Merk        : Bambolino Toys 

 

Deze Nijntje kalenderklok van hout is erg leerzaam en biedt veel structuur aan kinderen. 

Door middel van verschillende houten schuifjes en draaibare wijzers kunnen kinderen 

leren klokkijken, kunnen ze zien water er op de planning staat en op welk tijdstip. 

 
D9             Electro Woezel en Pip 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Jumbo 

 

Zoek met Woezel & Pip electro steeds twee dingen die bij 

elkaar horen door de stekkers in twee gaatjes te steken. Zie jij 

van wie de schaduwen zijn? Heb je het goed en heb je twee 

bij elkaar horende dingen, dan gaat het lampje aan en heb je 

het juiste antwoord gevonden.

 
 



D12           Tip Toy Mijn lichaam 

Leeftijd    : 4 – 7 jaar 

Merk        : Ravensburger 

 

Het kennisspel over het menselijk lichaam. Wat zijn 

melktanden? Waar komt spierpijn vandaan? 

 

Hoe werkt het oor? Waarom zijn beweging en uitgebalanceerde 

voeding belangrijk? Met behulp van afwisselende illustraties en oefeningen leren de 

kinderen het menselijke lichaam kennen. 

 
D13           Goocheltruc nr. 2 

Leeftijd    : 6 jaar 

Merk        : Haba  

 
D14           Klok speel/leer 

Leeftijd    : 6 jaar 

Merk        : Rolf  

 
D15           Pico Piccolo primo 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Rolf  

 
D16           Bambino Loco 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Wolters Noordhoff 

 

Basisdoos en boekje met concentratiespelletjes.  

 
D17            Loco mini 

Leeftijd    : vanaf 4 tot 6 jaar 

Merk        : Locoleerspellen/ Noordhoff Uitgevers 

 

 2 boekjes rekenspelletjes 1 & 2 

 1 boekje ik leer lezen 

 1 boekje ik kan lezen 

 1 doosje met 12 blokjes 

 
D19           Optellen en aftrekken 

Leeftijd    : 7 jaar 

Merk        : ELC  

 
D21           Weegschaal 

Leeftijd    : 6 jaar 

Merk        : Cats  

 
D22           Electro Mini Nijntje 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Jumbo 

 

Ga mee op avontuur met Nijntje plus. Door de verschillende kaartjes op de Electro Mini 

te leggen stelt Nijntje allerlei leuke vragen over haarzelf, haar familie en vriendjes. Begin 

telkens met een nieuw kaartje en de vraag zal elke anders zijn. Een leuk spel voor de 

allerjongste ontdekkers. 

 
D23           Wijsneus Dieren 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : King International 

Tips         : Genomineerd speelgoed van het 1998 

 
D26           Veters Strikken 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : Rolf 

Een leuk linker en rechter schoentje om veters te leren strikken. 

 



D27           ABC puzzel + spel 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : King 

 

Een spel voor 1 of meer spelers. Dit spel bevat 26 puzzeltjes, bestaande uit een 

puzzelstuk met een letter en een puzzelstuk met een afbeelding. Bijvoorbeeld: de B hoort 

bij de ballon, de R bij de radio. 

De goede oplossing is dus te vinden door de juiste stukjes te combineren. Het lukt dus 

niet om, bijvoorbeeld, de B bij de radio aan te leggen.  

 
D28           Kiekeboe Pretpark 

Leeftijd    : 1 jaar 

Merk        : V-tech 

 
D30           Sprekend muisvriendje 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : V-tech 

 
D31           Quizzy Nijntje 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Clementoni 

 

Een speeldbord met elektronisch antwoordpen, meer dan 100 

geïllustreerde vragen en 12 educatieve activiteiten. Spelenderwijs gaat je 

kind zijn logisch en redeneringsvermogen ontwikkelen. 

 

 

 
D32           Ik leer rekenen 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Jumbo 

 

d.m.v. 15 kaarten tel-oefeningen en sommen. 

tel-oefeningen, leg het goede antwoord naast de oefening. 

de eerste sommen, optellen en aftrekken. 

een eerste kennismaking met vermenigvuldigen. 

 
D33           Ik leer lezen 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : Jumbo 

 

Met de taaloefeningen in “ik leer lezen” leer je al snel woordjes spellen en lezen. De 

woordjes zijn zorgvuldig gekozen. Ze bestaan uit max. 5 letters en maken deel uit van de 

woordenschat van een kind van een jaar of 5. 

 
D35           Ik leer vormen en kleuren 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Jumbo 

 

Spelenderwijs leert uw kind vormen en kleuren onderscheiden. Allerlei basisvaardigheden 

worden hierbij geoefend zoals concentratie, motoriek en ruimtelijk inzicht. Vaardigheden 

die later nodig zijn als voorbereiding op het leren schrijven, lezen en rekenen. 


