Spelletjes spelen en kennis testen. Allerlei soorten spelletjes, voor de lol of informatieve, zijn geschikt. Of
constructiebouwwerken maken. Wetenschap ontdekken want ze zijn heel nieuwsgierig, en ze willen veel
dingen uitproberen: hoe werkt het en hoe zit het in elkaar? Je zou kunnen zeggen dat de wetenschap op deze
leeftijd dan ook een rol speelt. Leerzame spelletjes kunnen op een speelse manier helpen lesstof van school
beter onder de knie te krijgen.

Speelgoed en spellen voor kinderen van 8 en 9 jaar
Atlantis Escape
Firma
Smart Games
Spel

Ontsnap... voor het te laat is!
Kan jij vluchten van Atlantis voordat
deze mythische stad voor eeuwig
onderwater verdwijnt? Zoek de
kortste weg van bij de hoogste
toren tot aan de haven, waar een
schip op jou ligt te wachten om je in
veiligheid te brengen.
Klik hier voor meer info

In het tactische spel Azul is het aan
de spelers om in opdracht van de
koning de muren van het
koninklijke paleis in Evora te
verfraaien. Vorm patronen, bekleed
de muren van het paleis, scoor de
meeste punten en win!

Azul
Firma
Asmodee
Spel

Filmpje

Bad bruisballen
Firma
SES
Speelgoed

Maak zelf heerlijk geurende en
kleurrijke Bad bruisballen met deze
set van SES Creative. Ga voor een
heerlijk geurende blauwe of gele
bruisbal, of meng de kleuren door
elkaar. Cosmetisch getest. Inclusief
twee mooie organza bewaarzakjes
en luxe bewaarblik.

Kijk hier voor meer info
Filmpje
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 8 en 9 jaar
Colourmazing Design & Illusion
Firma
Boti

Kijk hier voor meer info
Filmpje

Speelgoed

Construction#1
Firma
Twickto
Speelgoed

Creation#3
Firma
Twickto
Speelgoed

Dixit
Firma
Asmodee
Spel

Zet de Colourmazing inktpen op het
papier, druk de pen lichtjes in en zie
hoe de inkt zich op magische wijze
verspreidt!

Construction #1 speelt in op de
stoere wereld van de bouw. Een
sterke Graafmachine, een hoge
Hijskraan of een handige
Vorkheftruck. Stuk voor stuk
prachtige creaties om te bouwen en
mee te spelen. Maar jouw fantasie
kent geen grenzen, dus bouw wat je
uiteindelijk wilt.
Kijk hier voor meer info
Creation #3 daagt jou uit met maar
liefst 235 onderdelen. Naast een
Baggermachine, Exoskeleton en een
grote Helikopter dagen de
bouwmeesters jou uit om je eigen
creaties te maken. Ben je opzoek
naar leuk en leerzaam speelgoed?
Ga dan voor Twickto Creation #3!
In Dixit speel je met prachtig
geïllustreerde, grote speelkaarten.
Wanneer je aan de beurt bent zeg
je iets over één van de kaarten in je
hand. Je kunt iets vertellen, zingen
of rijmen, wat je maar wil.
Vervolgens kiezen de andere
spelers een kaart uit hun hand die
het beste aansluit bij wat de
verteller heeft gezegd. De gekozen
kaarten worden samen geschud
met de oorspronkelijke kaart.
Vervolgens worden ze
opengedraaid en moeten de spelers
raden welke de oorspronkelijke
kaart is.

Kijk hier voor meer info
Filmpje

Filmpje
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 8 en 9 jaar

Firma
Goliath Games

Een raket, een vliegtuig én een
track creator die jouw steentjes
netjes helpt neerzetten! Domino
Ultra Power maakt jouw baan nog
indrukwekkender!

Speelgoed

Kijk hier voor meer info

Domino Express

Emergency#1
Firma
Twickto
Speelgoed

Farm#1
Firma
Twickto
Speelgoed

Fortnite - Duo Pack
Firma
Boti
Speelgoed

Emergency #1 speelt in op de
spannende wereld van de
noodgevallen. Red mensen in nood
met de Aerial Truck, Emergency
Chopper of de Rescue Buggy. Stuk
voor stuk prachtige creaties om te
bouwen en mee te spelen. Maar
jouw fantasie kent geen grenzen,
dus bouw wat je uiteindelijk wilt.

Kijk hier voor meer info

Welkom in de wereld van Farm #1,
de wereld van het boerderijleven.
Een sterke Tractor, een stoere
Harvester of Fertilizer. Stuk voor
stuk prachtige creaties om te
bouwen en mee te spelen. Er is ook
weer ruimte voor jouw eigen
fantasie, de bouwmeesters dagen je
dan ook uit om ook eigen creaties
te bouwen.

Kijk hier voor meer info

Elk Fortnite poppetje kan
geposeerd worden en heeft zijn
eigen wapens! Win jij de Battle
Royale?
Kijk hier voor meer info
Filmpje
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 8 en 9 jaar
LEGO® Boost
Creatieve toolbox
Firma
Lego
Speelgoed

LEGO® Friends
Vriendschapsbus
Firma
Lego
Speelgoed

Party & Co Family
Firma
Jumbo
Spel

Combineer het LEGO®
bouwsysteem met geavanceerde
technologie om je creativiteit te
stimuleren. Download de gratis app
en volg de stapsgewijze instructies
om één van de 5 modellen te
bouwen en te coderen. Breng je
creaties tot leven dankzij de
intuïtieve, op pictogrammen
gebaseerde coderingsinterface van
de app.
Naarmate kinderen groeien,
worden hun verbeelding; inspiratie,
begrip van de wereld én
bouwvaardigheden grote. Deze
Heartlake City set is perfect voor
kinderen die klaar zijn voor
uitdagende bouwwerken.

Kijk hier voor meer info

Kijk hier voor meer info

Imiteer, teken, wring je in bochten,
geef antwoord op originele vragen
en overwin de grappigste
uitdagingen. Heb de grootste lol
met de nieuwe Party & Co Family:
een feestje voor de hele familie!
Kijk hier voor meer info
Filmpje

Slime lab – Unicorn
Firma
SES

Slijm maken is geweldig! Mix je
slijm, kies je kleur en voeg speciale
extra's toe.Neem je slijm mee in je
gedecoreerde zipper tasje, zodat je
het altijd bij je hebt om mee te
spelen. Deze slijm is Borax vrij.

Speelgoed
Kijk hier voor meer info

Spycode Kluiskraker
Firma
Yulu
Spel

Kan jij de code kraken en de
juwelen stelen? In dit leuke
interactieve spel ga je de strijd aan
om zo snel mogelijk de kluis te
kraken. Gebruik jouw
spionnengereedschap en probeer
de vingerafdrukscanner te
omzeilen. Het spel heeft drie
verschillende niveaus, hierdoor
maak je het zo moeilijk als je zelf
wilt. De persoon die als eerste vijf
munten of twee diamanten heeft,
wint het spel.

Kijk hier voor meer info
Filmpje
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 8 en 9 jaar

Ticket to Ride Europe
Firma
Asmodee
Spel

Spelers proberen treinroutes op
hun bestemmingskaarten te
volbrengen. Dit doe je door
verbindingen tussen steden te
claimen, die je mag bouwen via de
juiste kaartencombinaties. Heb jij
aan het eind van het spel de meeste
punten verzameld met jouw
treinnetwerk? Dan ben jij de
winnaar!
Filmpje

Novelmore
Firma
Playmobil

Kijk hier voor meer info

Speelgoed
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