VERJAARDAG
GIFT GUIDE
voor kinderen

0 tot 5 jaar
www.go-or-no-go.nl

Loopy Links: ideaal voor in de
auto, de kinderwagen of aan
de box

Activiteitenrammelaar: voelen,
knisperen, rammelen, kauwen,
spiegeltje

0 jaar
Sophie de Giraf zuignap speeltje
voor op de kinderstoel: valt tijdens
het spelen niet op de grond

Voor fantasie en creativiteit,
met lichtjes, geluiden, cijfers en
het alfabet

Met grappige
geluidjes, melodietjes
en liedjes

Relaxt in slaap vallen
met een prachtige
sterrenhemel

Met muziekinstrumenten,
pianotoetsen en beweegbare
figuurtjes

Nostalgische speelboom
vol verrassingen

3-in-1 loopwagen: lopen, staand
spelen en zittend spelen
- met projector -

Ontdek de magie van
magnetisme

Bubbelmachine voor in
bad, met leuke muziekjes

1 jaar
Oneindig speelplezier met
deze houten Grimm's
regenboog

Het leukste speelgoed om te
sparen: Toet Toet auto's

Plak de baby octopussen
aan het bad en spuit water
in het rond

Lekker dansen
en spelen met
Nijntje

Coderen voor 2-jarigen:
maak kennis met muziek,
gevoel en karakter
Een eigen plekje
voor je peuter binnen 5 minuten
opgezet

Magnetisch
tekenbord voor de
mooiste creaties

2 jaar
Interactieve
blokken met cijfers,
kleuren en beroepen

Electro voor
peuters

Een ballenbak
met uniek
design en 200
ballen

Deze loopwagen heeft
geluidloze wieltjes en groeit
met je kind mee

Een barbecue vol
rijmpjes en
zoekspelletjes

Knutsel je
eigen
autoweg door
het hele huis
heen

Zo zacht dat
ze net echt is

Maak de gaafste
magnetische
combinaties

Upgrade je Duplo naar
een coole knikkerbaan

3 jaar
Maak samen
geurende
nagellak

Kid K'nex voor peuters

Zing mee
met al jouw
favoriete
muziek

Trek wortels em
vang Snuffie uit
de lucht

Maak kennis met het
innovatieve leersysteem Tiptoi

De unboxing
hype op haar
best met de
L.O.L. ballen
Diertjes inkleuren, schoonwassen
en weer opnieuw inkleuren

Eindeloos variëren met de
kleding, haren en
accessoires van Pinypon

De eerste
kennismaking van je
kind met Smart Games

4 jaar
Een stevige en
kindvriendelijke
kindercamera
(met spelletjes)

Het aller
leukste
vriendenboekje
dat er bestaat

Play-Doh Cijfers en Tellen:
speciaal voor de kleine handjes

Creatief constructie
speelgoed

Het allerfijnste
knutselmateriaal
voor kinderen

De junior versie van het populaire
bordspel Het Stenen Tijdperk

Stimuleert de
creativiteit en
hersenontwikkeling

Maak geurende
stickers van al
jouw tekeningen

Deze kogelbaan is
gegarandeerd een succes

Magic Jinn
kan jouw
gedachten
lezen!

5 jaar

De leukste
smartwatch
voor kinderen

Bouw de ultieme
knikkerbaan met
Lego en Hubelino Pi

De aller gaafste
action cam voor
avonturiers

Bouw je eigen
robotdier met
motortje zodat hij
kan lopen

Lekker actief
bewegen met deze
coole skeelers

