
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het downloaden van mijn product.  
Dat betekent dat je het net zo leuk vindt als ik!  

Omdat ik er veel tijd insteek en omdat het helaas nodig 
is, heb ik hieronder een aantal regels opgesteld voor als 

je mijn producten gaat gebruiken: 
 
 

- Je mag het printen voor projecten op school of voor 
persoonlijk gebruik. Je mag het echter niet kopiëren, 
namaken, verkopen, of aanpassen en als eigen 
werk aanbieden.  

- De clipart in mijn projecten/op mijn website/op mijn 
Facebookpagina mag je tevens niet kopiëren en in 
eigen projecten gebruiken.  

- Laat altijd www.jufleontine.com onderaan de 
pagina staan. 

- Als je in je blog of op social media naar mijn 
product wilt verwijzen kan dat door duidelijk de link: 
www.jufleontine.com erbij te zetten, of d.m.v. een 
link naar het desbetreffende bericht (niet de link 
van het PDF- of ZIP-bestand gebruiken). 

 
 

Alvast bedankt en veel plezier ermee! 
 
 



 

Wat heb je nodig om met Jack of Colby the mouse 
te werken? 
 
 

- Jack The Robot Mouse  

Bevat de paarse muis, 15 codeerkaarten en een stuk kaas 

- Colby The Robot Mouse activity set 

Bevat de blauwe muis, meerdere codeerkaarten, een stuk 

kaas, groene grondplaten, oranje bruggen, paarse 

afscheidingswanden en opdrachtkaarten om na te bouwen 

- 3 AAA batterijen per muis 

- 2 grote dobbelstenen 

- 1 vormendobbelsteen 

- Ideeën  

- Letterkaarten 

- Cijferkaarten tot 20 

- Vormenkaarten 

- Opdrachtkaarten 

- Opdrachtbladen 

- 1 vel karton; teken er vakjes van 12,5 centimeter op 

- 1 vel karten; teken er kruisjes op elke 12,5 centimeter op 

- 1 leeg vel karton voor eigen invulling 

- 1 transparante onderlegger. Voor €4,99 te verkrijgen bij Ikea 

Een plaat plexiglas of ander doorzichtig plastic kan 

natuurlijk ook. 

- (gekleurde) ijsstokjes 

- Chenilledraadjes  

- Kapla  

- Mini verkeersborden 

- Mini huisjes 

- Mini bomen   

https://www.amazon.de/Learning-Resources-Robotermaus-Programmieren-Loslegen/dp/B01B14XK00/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1521294354&sr=8-2&keywords=robot+mouse
https://www.amazon.de/Learning-Resources-Robotermaus-Programmieren-Aktivit%C3%A4t/dp/B01A5YMCH4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1521294354&sr=8-1&keywords=robot+mouse
https://www.jufleontine.com/2017/08/16/jack-the-mouse-beginnend-programmeren-met-kinderen/
https://www.jufleontine.com/2017/08/16/jack-the-mouse-beginnend-programmeren-met-kinderen/
https://www.jufleontine.com/2017/08/16/jack-the-mouse-beginnend-programmeren-met-kinderen/
https://www.jufleontine.com/2017/08/16/jack-the-mouse-beginnend-programmeren-met-kinderen/
https://www.jufleontine.com/2018/03/17/opdrachtkaarten-jack-the-robot-mouse
https://www.jufleontine.com/2018/03/17/opdrachtbladen-jack-the-robot-mouse
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/66703500/

