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Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,

Met de nieuwe Time Timer® Medium Classroom Set is deze favoriete Time
Timer® nu verkrijgbaar in een multipack-set van drie. Elke set wordt geleverd
met drie timers van verschillende kleuren om te helpen bij het
kleurencurriculum tijdens de eerste jaren en voor tijdbeheer in klaslokalen met
kleurcodering. 

Verkrijgbaar in een primaire kleurencollectie: rood, geel en blauw of een
secundaire kleurencollectie: oranje, groen en paars. 

Elke set is ontworpen om te worden gebruikt in leercentra en bevat ook 3 Dry
Erase-activiteitenkaarten om de leercentra te labelen, evenals een tweevoudige
gids vol ideeën voor klassikaal tijdbeheer en leercentrum.

https://mailchi.mp/7040f41b770c/new-improved-time-timeroriginals-14619641?e=[UNIQID]
https://timetimer.nl/time-timer-medium-classroom-sets/


Annulering van de fysieke Spielwarenmesse 2022
De speelgoedindustrie keek uit naar 's werelds meest toonaangevende evenement

voor de sector begin februari. De snelle groei van de Omicron-variant in de
afgelopen dagen, en het daaruit voortvloeiende toenemende aantal afgelastingen

van stands, heeft de organisator Spielwarenmesse eG echter geen alternatief
gegeven - met pijn in het hart moet de Spielwarenmesse 2022 in Nürnberg

geannuleerd worden. 

Als alternatief kunnen exposanten, speciaalzaken en mediavertegenwoordigers
elkaar ontmoeten op het Spielwarenmesse Digital platform. 

Of u kunt direct een afspraak met ons boeken om meer te weten te komen over onze
nieuwe producten.

Boek een afspraak

https://timetimer.nl/time-timer-medium-classroom-sets/
mailto:info@robo-toys.com?subject=Online%20afspraak


NIEUWE
CATALOGUS 

We werken aan de  
nieuwe catalogus 2022.  

De catalogus staat vol met nieuwe
en tal van andere producten uit ons
uitgebreide assortiment. 

 

Dit jaar viert Robo Educational Toys
zijn 30-jarig jubileum, dankzij u als
onze trouwe klant. We hopen dit
evenement op de een of andere
manier te vieren, en we houden u op
de hoogte van eventuele acties.

Meer informatie? Bel +31 181 479356, 
email info@robo-toys.com of 

bezoek onze websites www.timetimer.nl en www.robo-toys.com 

Seggelant West 9G, 3237 MJ Vierpolders/Brielle, The Netherlands 
tel. 31 (0)181 479356, fax 31(0)181 479358 

Email: info@robo-toys.com 
www.robo-toys.com 

www.timetimer.nl 
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Om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar info@robo-toys.com.
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