Holidays

Mevrouw Aardbei

Baby'0-1sJAAR

Wat vindt mijn baby leuk?

Jouw baby verkent de wereld om zich heen met behulp van de zintuigen kijken, voelen
en beleven. Felle kleuren en geluidjes trekken de aandacht. Grote stukken speelgoed
zijn van belang, omdat het nog moeilijk is voor je baby om iets vast te grijpen.
Daarnaast verkennen ze het speelgoed vaak met hun mond.
Variatie in materiaal, vorm en kleur stimuleren de ontwikkeling van je baby. Zachte
poppen, knuffels, stoffen boekjes, mobiles en rammelaars zijn aanraders bij de leeftijd
0-6 maanden. Vanaf maand 6 zijn ook bouwblokken, loopwagen of bekers geschikt.

Baby'0-1sJAAR

Konges Sløjd
mini rainbow rammelaar €9,50
Liewood
Angela muziekmobiel octopus mustard €40,00

Konges Sløjd
Speenkoorden Sea Shell Storm €14,00

Konges Sløjd
alfabet beker €13,30

Oli & Carol
bijt- & badspeelgoed banaan €14,50
Liewood
hydrofiel slab Eva - Faune green €11,50

Deem Design
wagenspanner €26,95
Oli & Carol
badspeeltje bootje nude €13,95
Liewood
Vikky badspeelgoed cat rose (2 stuks) €22,00
Konges Sløjd
bijtspeeltje Lion €13,30

Mies & Co
bijtring soft grey €14,95

Jack N’ Jill
Tanpasta Banana €5,95

Jellycat
knuffeldoekje Shooshu Elephant €24,00

Mevrouw Aardbei
zwemband flamingo €24,95

Raduga Grez
blokken set forest €35,50

Jellycat
knuffel Bashful bunny blush small €17,00

Grimm’s Toy’s
kralen grijper rainbow €14,50

Rose In April
Joseph Bunny Lamp €88,95

BIBS
Fopspeen - Iron & Baby Blue - Maat 1 €7,95

Wee Gallery
zacht boekje friendly faces wild €13,95
Konges Sløjd
2 pack hydrofiel swaddle striped boy 65x65 €12,00

Maileg
Noah’s Friends Leeuw rammelaar €12,95

Konges Sløjd
mini racoon rammelaar brown €17,50

Jellycat
knuffel storm baby octopus €17,00

OYOY
Rabbit Rose bamboe kinderservice set €22,00

Liewood
Dennis Dino Book €45,00

Boek
Rupsje nooitgenoeg €15,99

Roommate
Knuffel Rag Doll Olifant €16,95

Dreumes
1-2 JAAR

Wat vindt mijn Dreumes leuk?

In een jaar tijd heeft je kind al veel geleerd. Ze worden in deze fase erg nieuwschierig en
misschien ook een tikje kieskeurig.
Ze kunnen zich beter verplaatsen, voorwerpen stapelen, speelgoed pakken, speelgoed
sorteren en proberen hun eerste woordjes te zeggen. Speelgoed wat aansluit bij deze
mogelijkheden en hun verder helpt bij het ontwikkelen zijn: blokken, knuffels, puzzels, auto’s,
ballen, instrumenten, boekjes, loopfietsen, knutselspullen etc.

Dreumes
1-2 JAAR
Raduga Grez
berg stapelaar arch small €28,95

Janod
magneetset helicopter €17,95

Kids Concept
kralen spiraal €42,95

Le Toy Van
stacking veggies €24,95

Grimm’s Toy’s
large rainbow €64,95

Janod
magneetset raket €17,95
Boek
Nog eventjes mijn haartjes wassen €11,99
Mevrouw Aardbei
pop Rachel €50,00

Ooh Noo
poppenwagen hout €104,95

Jellycat
knuffeldoekje gebakken ei €21,00

Konges Sløjd
badjas Storm Grey €61,00
Ooh Noo
poppendekbedje starry night €24,90

Kids Concept
racebaan nature €38,95

Liewood
René beanie rose €27,00
Liewood
Rex kom set van 4 Blauwe mix €27,00

Mevrouw Aardbei
Badspeelgoed organizer haai €8,95

Boek
Nog even een kusje erop €8,99

Donsje Amsterdam
Kapi Gevoerd Donkey €59,00

Maileg
Jungle vrienden Olifant €32,95

Ferm Living
Safari puzzle €25,00

Janod
chunky puzzel dierentuindieren €18,50
Janod
Knoppuzzel Sterrencircus €10,95

Oli & Carol
bad eendje mint €10,50

Konges Sløjd
silicone slab flamingo €17,50

Kids Concept
Houten trekspeeltje mammoet €43,95

Holztiger
hert 15cm €10,95

Dantoy
Bioplastic bouwvoertuigen set van 2 €29,95

IIMO
driewieler white €165,00

Peute2-4r JAAR

Wat vindt mijn Peuter leuk?

Het lijkt nog maar kort geleden dat je je kind voor het eerst in je armen had, maar nu leert
je peuter steeds verstaanbaarder te praten en ook zijn motorische ontwikkeling gaat met
sprongen vooruit.
Ze beginnen met samenspelen en de fantasie ontwikkeld steeds meer. Ze leren zich beter
concentreren en uiten zich meer creatief. Peuters bouwen met blokken, maken muziek en
spelen graag ‘doen-alsof’ spelletjes.
Geschikt speelgoed voor peuters is rijdend speelgoed, constructiemateriaal, spelletjes als
memory, teken- en knutselspullen, dokterspulletjes, boeken etc.

Peute2-4r JAAR

Plan Toys
Houten Snijset fruit €19,95

Ooly
Make No Mistake stiften €14,95

Maileg
Baby muis tweeling in luciferdoosje €15,95

Minikane
bloomer Kim roest €19,95

Eef Lillemor
rvs drinkfles - Beer €20,95
Minikane
rond mutsje mosterd €12,90

Paola Reina
Pop Gordi meisje Europees €12,95

Mevrouw Aardbei
poppen rieten moses mand mini €14,95

Konges Sløjd
Whale Dinner Set €27,00

Konges Sløjd
silicone placemat whale €13,50
Plan Toys
trekwagen €64,90

VanPauline
ball Pink Leopard €17,95

Olli Ella
See-Ya Suitcase - Rust €75,00

Kids Concept
Dokterskoffer - Mosterdgeel €31,95

Ooh Noo
alphabet blocks black €49,95

Zoey Zo
stickerset flowerbar voor kinderkeukentje IKEA €29,95

Ferm Living
Safari Memory spel €19,00

Boek
De mooiste vis van de zee €15,95
Trixie
Mrs. Flamingo Rugzakje €36,90

Maileg
Jungle vrienden Aap €32,95
Plan Toys
Bijenkorf spelletje €23,95

Mevrouw Aardbei
zwembandjes aardbei €8,50

Janod
magneetboek prinsessen €19,95

Way To Play
Autoweg - 16 delig €44,00

Banwood
loopfiets first go! white €149,00

Kleut4-6er JAAR

Wat vindt mijn Kleuter leuk?

Vader en moedertje spelen is een bekend spel wat kleuters graag spelen. Speelgoed dat
hier goed bij past is bijvoorbeeld een pop en kinderwagen. Ook dokter of tandarts nadoen
is een favoriet. De meeste kleuters hebben hun fantasie goed ontwikkeld en daar kan hun
speelgoed bij aansluiten.
De vierde verjaardag van je kind is een bijzondere mijlpaal, want vanaf die dag mag hij/zij
naar school. Hierbij zal je merken dat de woordeschat van je kind vergroot word en er word
geleerd hoe je moet tellen. Daarom is speelgoed met letters en cijfers ideaal op deze leeftijd.
Verder zijn boekjes ook heel leerzaam en is buitenspeelgoed, knutselmateriaal en een fiets
interessant voor je kleuter.

Kleut4-6er JAAR

Liewood
dekbedovertrek Dino €85,00

Ooly
waterverf doosje €9,95
Mevrouw Aardbei
ketting deer €15,95

KG Design
spaarpot robot geel €15,50

Trixie
Mr. Raccoon Rugzakje €36,90

OYOY
cookies memory game €25,00

Raduga Grez
Fruits set €52,95

OYOY
Rabbit Rose bamboe kinderservies set €22,00
VanPauline
badletters roze €15,95

Liewood
gebreide knuffel Brachio Dino Blue Wave €40,00

Eef Lillemor
lunchbox set Raspberry €6,95

Little Lights
lamp Van Grey Wood €125,00

Playforever
Loretino Verona €35,00

Mevrouw Aardbei
poppen rieten moses mand groot €21,95
Plan Toys
spel Timber Tumble €24,95

Boek
De kleine walvis €14,99
Janod
magneetboek klok kijken €19,95

Mevrouw Aardbei
poppendekbedje paint dots €22,50
Boek
Honderd dingen om te zoeken €15,99

Nailmatic
sheepy - paars glitter €8,00

Smallstuff
poppenbed wit €89,95

Kids Concept
Kassa €39,95
Maileg
tandenfee jongen €23,95

Olli Ella
poppenhuis Living room €16,50

Olli Ella
Holdie House €79,00

Janod
puzzelkoffer Aarde €20,99

Skrållan
poppenbuggy - luchtballon €19,90

