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Natural Gifts

Engels - het perfecte 
kerstcadeau!

Engelse boeken zijn een prachtig kerstcadeau 
voor je kind! Vraag je je af waarom?

1. Lezen is een pedagogische methode die de 
kinderen helpt hun kennis van het Engels te 

verrijken.

2. Zo kunnen jullie, de ouders, ook wat qualitytime 
doorbrengen met jullie kinderen.

3. Lezen is leuk, het stimuleert de fantasie en zorgt 
ervoor dat de kinderen zich beter kunnen inleven.  

Doe Engelse verhalen cadeau!  
De meest vindingrijke manier  
om kinderen van 0 tot 13 jaar  

bloot te stellen aan een nieuwe taal. 

Mousy, Linda, Bunny en Sam zijn de personages 
die de allerkleinsten vergezellen op hun 

Engelse avontuur.

Knuffels

Deze boeken en spelletjes vormen hun eerste 
contact met het Engels en helpen hun tastzin, 

associatievermogen en motoriek te ontwikkelen.

The Play&Learn Collection

Boeken en Memory-spelletjes met het schaapje Betty 
Sheep in de hoofdrol. De peuters leren basiswoordenschat 
met eenvoudige zinsstructuren die vlot leesbaar zijn zodat 

de leerstof gemakkelijk blijft hangen.

The Betty Sheep Collection
0-3 
jaar

0-2 
jaar

2-4 
jaar

www.kidsandus.be

Je kan al deze producten vinden 
in je Kids&Us-centrum.
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Met de avonturen van de sympathieke Gina kunnen 
de kinderen hun woordenschat over dieren, de keu-
ken, kleuren en voorwerpen uit het dagelijkse leven 
uitbreiden. Bovendien leren ze zinsstructuren om 
vergelijkingen te maken of wensen uit te drukken.

Voor kinderen van 3 tot 10 jaar bieden we een 
brede waaier aan spelmogelijkheden. Elk boek in 
deze reeks bevat meer dan 40 spelletjes en 700 

audiobestanden, een ideaal instrument dus om de 
leerstof uit de klas te herhalen en te vervolledigen.

De lezertjes van de Readers-boeken worden 
omgetoverd tot de hoofdrolspelers in het verhaal. 

Tijdens het lezen moeten ze een aantal uitdagingen 
aangaan om het avontuur te voltooien.

5-7 
jaar

3-10 
jaar

1-10 
jaar

9-13 
jaar

De digitale superlezer van Kids&Us leest onze boeken 
voor en biedt nog extra inhoud waardoor de boeken 

interactief worden. De pen werkt met alle boeken van 
Kids&Us, behalve die van de Readers-reeks.

Talking Pen The Readers CollectionThe Listen&Play CollectionThe Gina Ginger Collection

De Many Monsters-reeks zorgt voor heel 
wat leesplezier waarbij de nieuwsgierigheid 

van de kleuters geprikkeld wordt en hun 
observatievermogen gestimuleerd wordt. 

The Many Monsters Collection
3-5 
jaar


