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mededeling van bestuur
In de Sinterklaas periode leent de speel-o-theek ook de poppenkast ( tafel model ) uit samen met een
Sinterklaas handpop en een zwarte Piet handpop. Ideetip: Op internet zijn ook korte verhalen over
Sinterklaas te vinden die na gespeeld kunnen worden of worden voor gelezen.
B 300 Stratego 4

Dit is een Stratego-spel dat met 3 of met 4 spelers
gespeeld kan worden. Het lijkt erg op het originele
Stratego, maar er zijn toch belangrijke wijzigingen
in aangebracht. Het doel is om als eerste je vlag op
de top van het kasteel te plaatsen.

.E 250 Smoby Supermarkt
Met deze Smoby Toys supermarkt kun je je kindje gerust
om een boodschapje sturen in deze zeer uitgeruste
compacte supermarkt. De supermarkt heeft een echte
winkelwagen, een kassa, weegschaal, legplanken om de
koopwaar in uit te stallen en wordt geleverd met een groot
aantal accessoires: groente, fruit en verschillende imitatievoedselpakketten. Op deze manier leert uw kind al op
jonge leeftijd omgaan met geld. Geschikt voor kinderen
vanaf 3 jaar

Voordat het spel begint, zet je in het geheim je
startopstelling neer. Alle stukken staan bij elkaar aan
jouw kant van het bord. Er zijn geen beperkingen
hoe de stukken neergezet mogen worden. Wanneer
de stukken neergezet zijn, mogen ze alleen nog
tijdens het spel volgens de regels verplaatst worden.

Vanaf 8 jaar, 45 minuten, 3-4 spelers
E 103 Toet toet garage met 2 extra auto’s
Een interactieve garage heeft een wasstraat, een
benzinepomp en een lift. Tijdens het spelen leer je van
alles over verkeersveiligheid en het weer. De garage
herkent alle autootjes uit de Toet Toet Auto's collectie.
Rijd met de takelwagen door de wasstraat en stop bij
de winkel en het tankstation. Luister naar de grappige
zinnetjes en verschillende gezongen liedjes.
De echte geluiden, knipperende lichtjes en gezongen
liedjes in de garage zorgen voor urenlang speel- en
leerplezier!
12 - 60 maanden

E 164 poppenkast met poppen (ook Sinterklaas en
Piet)
Vol spanning zitten de kinderen klaar. Dan gaat het
gordijntje open en kan het spel beginnen! Een
poppenkastvoorstelling is spannend en leuk. Kinderen
reageren enthousiast op de prachtige
poppenkastpoppen. Ook vinden ze het fantastisch om
zelf een voorstelling te geven. Ze spelen sprookjes na of
verzinnen zelf verhaaltjes. Daarnaast zijn de
handpoppen erg leuk te gebruiken, tijdens het voorlezen
van een boek of om gewoon zo mee te spelen
Diepte 12cm., Hoogte 30 cm., Breedte 20 cm.
Vanaf 2,5 jaar

