
HI TAALLIEFHEBBER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Verteldobbelstenen 
523358
€ 49,95

Engels spreekwoorden-
spel | 683024

€ 10,45

Avi E3-stripboek Ridder 
Jesse | 656328 

€ 10,50

Scrabble junior 
035096
€ 32,95

Magnetische letterdoos, 
maan roos vis | 656942

€ 22,51

Spel Warrige woorden 
683065
€ 14,65

Van Dale Junior Spreek-
woordenboek | 626003

€ 34,15

Papier-maché letter 
A35890
€ 1,10

Letterdobbelstenen 
523147
€ 7,95

Smart letters, marbotic 
stempelset | 042460 

€ 64,95

Dit is 
      gaaf!

Ben je binnenkort jarig, is het bijna sinterklaas of staat kerst alweer voor de deur? Dan is het tijd 
om een verlanglijstje te maken! Maar kiezen is moeilijk... Daarom hebben wij cadeautjes uitgezocht 
voor tien verschillende types kinderen. Want een taalliefhebber maak je nu eenmaal met iets 
anders blij dan een bouwer, actieveling of spelletjesfanaat. Knip je wensen uit, download het lege 
verlanglijstje en plak daar je wensen op.

Woordspelletjes Dolfje 
Weerwolfje | 624310

€ 6,85

AVI kwartet, De Gorgels
656968 
€ 8,99



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Lampje | 602081 
€ 18,40

Ik ben Vincent en ik ben 
niet bang | 602115

€ 16,80

Ventje zoekt een vriendje 
602100
€ 15,70

Zinvuller groep 7 
628561
€ 9,85

Voegwerk | 628566 
€ 13,74

De zombietrein 
602140
€ 14,20

De voorleeshoek
abonnement | 691268

€ 39,95

Kaartspel Dolfje Weer-
wolfje, zinnen maken 

662851
€ 9,45

Kaartspel Dolfje Weer-
wolfje, spelling oefenen 

662850
€ 13,15

Dit is 
cooool!
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Magnetische spellingsdoos 
De Gorgels | 656966

€ 19,99

Ben je binnenkort jarig, is het bijna sinterklaas of staat kerst alweer voor de deur? Dan is het tijd 
om een verlanglijstje te maken! Maar kiezen is moeilijk... Daarom hebben wij cadeautjes uitgezocht 
voor tien verschillende types kinderen. Want een taalliefhebber maak je nu eenmaal met iets 
anders blij dan een bouwer, actieveling of spelletjesfanaat. Knip je wensen uit, download het lege 
verlanglijstje en plak daar je wensen op.

StoryTales 45005 LEGO® 
Education | 090187

€ 118,96

Taalkwartet vreemde 
talen Spaans | 683017

€ 10,45
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Letterkwartet Rompom-
pom | 656416

€ 8,99

Woordenmaker Rompom-
pom | 656417

€ 14,50
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Bekijk al deze cadeautjes online. 
Scan de QR-code!

Ben je binnenkort jarig, is het bijna sinterklaas of staat kerst alweer voor de deur? Dan is het tijd 
om een verlanglijstje te maken! Maar kiezen is moeilijk... Daarom hebben wij cadeautjes uitgezocht 
voor tien verschillende types kinderen. Want een taalliefhebber maak je nu eenmaal met iets 
anders blij dan een bouwer, actieveling of spelletjesfanaat. Knip je wensen uit, download het lege 
verlanglijstje en plak daar je wensen op.


