
Een bord met een pin in het midden.  

Een peuter oefent hiermee de oog- 

handcoördinatie en verschillende  

grijpbewegingen. Omdat de ringen  

verschillend zijn, stimuleert dit  

materiaal ook het eerste onder- 

scheiden van afmetingen en kleur.  

Afmeting bord: 12 x 12 cm.

Deze selectie materialen waarbij motoriek  
en taal centraal staan, is ontwikkeld in  
samenwerking met Montessori pedagogen  
die jarenlange ervaring hebben met het jonge 
kind. De kunst zit in de eenvoud; het observeren 
van het kind vormde de basis.

Noppenbal

Voor baby’s om op te zuigen  

en te kauwen, wat helpt  

bij de verlichting van de pijn  

van doorkomende tanden.

Een houten blad, afmetingen: 50 x 25 x 2,5 cm, in tweeën gedeeld door een verwijder-

baar bord met een opening voor de bal. Het kind stopt de bal door de opening waar hij 

verdwijnt achter het bord. Het gebruik van de hand en de pols wordt hierbij geoefend. 

               Ook de grove motoriek wordt gestimuleerd, omdat 

                  het kind steeds naar de andere kant kruipt om 

                te kijken waar de bal gebleven is. Met twee kinderen 

          spelen kan ook.

Kistje met 
  gehaakte bal

Brievenbus-
     bord met bal

Nienhuis Montessori

5
prijs 

inclusief btw

BEURS-
ACTIE

591.037

in de kinderopvang

Voor jonge kinderen is het niet makkelijk 

om hun schoenen of laarzen uit te trekken. 

Deze stabiele laarzenknecht is hierbij 

een grote hulp. Het plateau is van rubber  

met noppen dat voorkomt dat kinderen uit-

glijden. Ook is het plateau eenvoudig te reinigen.

Laarzenknecht
Ik kan het al zelf!

591.155591.039

591.141

105
prijs 

inclusief btw

60
prijs 

inclusief btw

   Drie ringen 
op een staande pen

25
prijs 

inclusief btw

Een kistje, afmetingen 29 x 15 

x 11 cm, met twee vakken en  

een deksel met opening voor  

een gehaakte bal. Door het deksel 

om te klappen wordt de bal  

zichtbaar en kan  het kind 

de oefening steeds  

herhalen.

65
prijs 

inclusief btw

591.140

Meer informatie? 0548 - 53 66 66 • info@heutink.nl • heutink.nl Deze prijzen zijn speciaal voor de KindVak en geldig op heutink.nl van 16-01-2020 t/m 28-02-2020.



Peuterpuzzels
Inlegpuzzels stimuleren de oog-hand- 

coördinatie en de fijne motoriek van jonge  

kinderen. De realistische afbeeldingen  

met de juiste onderlinge verhoudingen  

maken het zeer aantrekkelijk met 

deze puzzels te werken. De kinderen 

 vergroten tevens hun woordenschat.

1 PUZZELSTUKJE

592.792 Zeehond 

590.012 Haan

590.017 Parkiet

1 PUZZELSTUKJE

590.002 Bloemkool

590.007 Druiven

3 PUZZELSTUKJES

591.165 Beren

590.013 Schapen

590.018 Knaagdieren

3 PUZZELSTUKJES

590.003 Groente

590.008 Meloenen

4 PUZZELSTUKJES

592.793 Olifanten

590.014 Konijnen

590.019 Goudvissen

4 PUZZELSTUKJES

590.004 Tomaten

590.009 Aardbeien

5 PUZZELSTUKJES

591.164 Wilde dieren

590.015 Boerderijdieren

590.020 Huisdieren

5 PUZZELSTUKJES

590.005 Groente

590.010 Fruit

590.016 Geit 4 STUKJES

591.163 Giraffe 5 STUKJES

590.021 Hond 5 STUKJES

2 PUZZELSTUKJES

590.006 Knolvenkel

590.011 Appel

15
per stuk
inclusief 

btw Groente en fruit

Dieren

Deze aankleedramen zijn speciaal voor  

het jonge kind ontwikkeld. Ze hebben  

afgeronde hoeken, zijn afneembaar en  

eenvoudig te reinigen. De stof op de peuter- 

aankleedramen is verdeeld in drieën, zodat  

de peuter gemakkelijk de sluitingen kan hanteren. 

Afmetingen: 28 x 28 x 1,5 cm.

Meer informatie? 0548 - 53 66 66 • info@heutink.nl • heutink.nl

Nienhuis Montessori in de kinderopvang

Peuter
aankleedramen

590.022 Gespen 591.046 Clips591.045 Grote drukknopen590.746 Rits590.745 Knopen

50
prijs 

inclusief btw

40
prijs 

inclusief btw

40
prijs 

inclusief btw

40
prijs 

inclusief btw

40
prijs 

inclusief btw

Deze prijzen zijn speciaal voor de KindVak en geldig op heutink.nl van 16-01-2020 t/m 28-02-2020.

BEURS-
ACTIE


