
Hier vind je de nieuwste materialen van Rolf.

Lotto uilen
Maak de uilen weer compleet. De lotto bestaat
uit 38 stukjes van verschillend formaat.

Telavonturen met Arthur
Dit spel bestaat uit twee verschillende spellen:
-  Pinguïn race met Arthur: wie komt er als 
 eerste op ijsschots 30 of 50? Tijdens deze 
 reis kom je allerlei rekenopdrachten tegen.
-  Rondreis met Arthur: wie kan er als eerste 
 een zo compleet mogelijke telrij 
 maken?

Woordjes gooien
Maak woordjes van de letters die je 
gooit met deze houten dobbelstenen. 
Er zijn verschillende spelvariaties.

Woordjes tikken
Met een hamertje tik je de leukste woordjes 
op kurkplaten. Deze set bevat maar liefst 
100 letters.

Afval jutten
Kinderen ontdekken en staan stil bij wat we 
allemaal weggooien in ons dagelijks leven.

Lotto schelpen
Maak de schelpen weer compleet. De lotto 
bestaat uit 38 stukjes van verschillend formaat.

Artikelnr. 220.0011 /  
Lotto uilen & Lotto schelpen:
220.9702
Leeftijd: 4+
Formaat: 28 x 28 cm
Aantal stukjes: 38

Artikelnr. 220.0010 /  
Lotto uilen & Lotto schelpen:
220.9702
Leeftijd: 4+
Formaat: 28 x 28 cm
Aantal stukjes: 38

Artikelnr. 230.9025
Leeftijd: 4+
2 - 4 kinderen 

Artikelnr. 299.6008
Leeftijd: 4+
2 - 4 kinderen 

Artikelnr. 240.2205
Leeftijd: 4+
8 houten dobbelstenen 
van 18 mm

Artikelnr. 240.3568
Leeftijd: 3+
Gemaakt van hout
Grootste letter is 5 cm hoogTA

AL ontwikkel ing

TA
AL ontwikkel ing

https://shop.derolfgroep.nl/product/10676/2200011_40286_2600_555_70/lotto-uilen-38-stukjes.aspx?utm_source=drukwerk&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf
https://shop.derolfgroep.nl/product/10676/2209702_40286_2600_555_70/lotto-serie-schelpen-zoeken-en-uilen.aspx?utm_source=drukwerk&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=afval+jutten&producttitle=rolf+basics+-+afval+jutten%7C00030000000000000046&utm_source=drukwerk&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=telavonturen+met+arthur&producttitle=rolf+originals+-+telavonturen+met+arthur%7C00030000000000000014&utm_source=drukwerk&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=woordjes+gooien&producttitle=rolf+more+-+woordjes+gooien%7C00030000000000000092&utm_source=drukwerk&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf
https://shop.derolfgroep.nl/11688/search.aspx?q=woordjes+tikken&producttitle=rolf+more+-+woordjes+tikken%7C00000000140001200025&utm_source=drukwerk&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf


Lotto’s tellen
Tellotto los: Tellotto als set:
- 1-5 - 1-10  
- 6-10 - 11-20
- 11-15  
- 16-20 

Ontdek en oefen de cijfersymbolen en verschillende 
hoeveelheidsstructuren.

Puzzels landen 
- China
- Frankrijk
- Duitsland
- Australië
Deze serie bestaat uit 4 kleurrijke puzzels over 
verschillende landen. Op de puzzels vind je 
verschillende elementen terug die typerend zijn 
voor het desbetreffende land. 

Artikelnr. 220.9705 / 220.9706 / 220.9707 / 
220.9708
Leeftijd: 5+
Aantal stukjes: 81
Formaat: 37,5 x 37,5 cm 

Artikelnr. 2220.9703 / 220.9704 / 220.0012 / 
220.0013 / 220.0014 / 220.0015
Leeftijd: 4+
Aantal stukjes: 25
Formaat: 37,5 x 37,5 cm 

Heb jij een 
interessant idee 
voor een puzzel 

of spel voor jonge 
kinderen? 

Laat het ons 
weten!

Ontdek ook de andere Rolf ontwikkelingsmaterialen
op www.derolfgroep.nl. Of stuur een mail naar 
klantenservice@derolfgroep.nl of bel 088-410 10 20.

Puzzelserie boven en onder de grond
Jonge kinderen leren van en met elkaar met deze puzzel. 
De bovenkant heeft grote stukken en de onderkant heeft kleine stukken. 
Samen maken de kinderen de puzzel tot een geheel.

Artikelnr. 220.2604 / 220.2601 / 220.2602 / 220.2603 / 220.2600
Leeftijd: 4+
Aantal spelers: 1 - 2
Aantal stukjes: 48
Formaat: 37,5 x 37,5 cm

https://www.derolfgroep.nl
http://www.derolfgroep.nl
mailto:klantenservice%40derolfgroep.nl?subject=
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=lotto%27s+tellen&producttitle=lotto+tellen%7C00030000000000000132&utm_source=drukwerk&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf
https://shop.derolfgroep.nl/10676/search.aspx?q=puzzelserie+boven&producttitle=puzzelsserie+boven+en+onder+de+grond%7C00030000000000000093&utm_source=drukwerk&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf
https://shop.derolfgroep.nl/13175/search.aspx?q=puzzel+landen&producttitle=rolf+puzzelmania%7C00030000010000100009&utm_source=drukwerk&utm_medium=flyer&utm_campaign=Rolf

