
Spelen met licht is er altijd al geweest. 
Lichttafels bestaan ook al een tijdje. Maar met 
de introductie van de nieuwe LED-lichttafel 
speciaal voor educatief gebruikt worden de 
mogelijkheden nog verder uitgebreid. Daarom 
een uitgebreide flyer over de lichttafel en wat 
je er mee kunt in de school. 

Veilig, zuinig, compact én 
voor educatief gebruik
Allereerst over de nieuwe LED-lichttafel: Deze 
tafel is plat (eenvoudig op te ruimen), heeft een 
veilige elektrische aansluiting (zwakstroom), is 
afneembaar met een vochtige doek, is gemaakt 
van zeer stevig acryl, geeft prettig en helder 
licht en is stabiel door de 14 anti-slipvoetjes. O 
ja, 50.000 branduren! 

Dan over de mogelijkheden: We laten het maar 
gewoon even zien in een aantal foto’s. (1) Alles 
krijgt meer contrast op een lichtplaat. Zwart en 
wit, donker en licht, spelen met schaduwen; de 
lichtplaat geeft het een nieuwe dimensie. 

(2) Het heldere licht maakt het leuk om te 
spelen met doorzichtige materialen. Zoals de 
onlangs geïntroduceerde regenboogblokken, 
die op een lichttafel nog beter tot hun recht 
komen. 

(3) Dat geldt natuurlijk ook voor heel veel 
andere materialen, zoals hier van links naar 
rechts pasta (fusilli), lichtgevende stenen, 
flessendoppen, pailletten en borduurkarton. 

LED-Lichttafel A3
Experimenteer met licht!

Eigenschappen LED-Lichttafel

• Speciaal voor educatief gebruik
• Compact (A3-formaat en ultraplat)
• LED-licht (prettig, gelijkmatig en zuinig)
• Eenvoudig te reinigen
• Stabiel en stevig
• Veilig (zwakstroom)

Prijs: €135,00 
• 
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Ook voor natuurlijke materialen
(4) Ook natuurlijke materialen kun je op de lichttafel 
heel goed gebruiken. Bij bladeren zie je de structuur 
van de bladeren veel beter. Hier gecombineerd met 
o.a. een eenvoudig kikkerspel. 

(5) Door de combinatie van de lichttafel met 
speelzand voelen kinderen zich al snel een echte 
‘Zandtovenaar’! Met de zandspatels kun je patronen 
maken. 

Mag vies worden!
(6) Ja, deze lichttafel mag echt vies worden. 
Plakkaatverf (lekker kleuren mengen!), maar ook 
whiteboardstiften, je maakt het met een vochtige 
doek zo weer schoon. 

(7) Dat geeft dus heel veel mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld letters maken in scheerschuim of 
mengen van kleuren waterverf. 

(8) Tot slot: Je kunt een lichttafel prima laten 
rouleren door de school heen. Ook de kinderen 
in de bovenbouw kunnen er leuke experimenten 
mee uitvoeren. Of gewoon heerlijk een tekening 
overtrekken. 

In de categorie ‘Lichttafel & Sensomotoriek’ vind je 
allerlei materialen die in combinatie met de lichttafel 
gebruikt kunnen worden. Deze categorie wordt de 
komende tijd nog flink uitgebreid, dus neem over een 
paar weken nog eens een kijkje!

De lichttafel is nu via Credu.nl bestelbaar. Let op: dit 
product heeft soms wel een iets langere levertijd dan je 
van ons gewend bent. Vragen? Mail naar info@credu.nl 
of bel tijdens kantooruren naar 085-4018982.
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Creatief en educatief materiaal voor school, kinderopvang en thuis. 
Wij zoeken continue naar de nieuwste, leukste, creatiefste, hipste 
en handigste materialen voor iedereen die werkt met jonge kinderen. 

Bestel via www.credu.nl snel en voordelig de leukste educatieve en creatieve materialen | info@credu.nl | 085-4018982


