
WAT BRENGT  
SINTERKLAAS VAN

MAMA BAAS  
SHOPT?
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SPEELGOED

Make-up setje
€ 3200

Speelgoedauto
€ 1800

Ons superleuk speelgoed van Plan Toys!
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Houten keukentje
€ 7500

Fruitschaal
€ 2200

Ontbijtsetje 
€ 2800

Nooit meer koken jeuj! Vanaf nu koken de kindjes!

Thee set
€ 2800
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Nog meer speelgoed…

Drum 
€ 4200

Gereedschapsriem
€ 2500
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Parkeergarage
€ 9999

Schoentje
€ 899

Baby gym
€ 5500

Om veters te 
leren knopen

Rammelaar
€ 1500

Tafel met stoeltje
€ 16800

Op het blad kun je 
met krijt tekenen! 
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Het populairste item van het moment…  
de Wobbel!

En ook mama kan  
meewobbelen :)

Wobbel met vilt
€ 14500

Beschikbaar in het zwart, blauw, grijs en groen

Wobbel zonder vilt
€ 10500
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Autobaan
€ 2499

Verkrijgbaar in een motiefje met 
gitaren, autootjes of kroontjes

Leuk en praktisch, deze setjes van Tiny Magic!

Met de kids op resto, in de wachtzaal of naar een familiefeest?  
Je houdt ze zeer gemakkelijk bezig met deze setjes.

Poppenhuisje
€ 2499

Verkrijgbaar in een motiefje  
met sterretjes, wolkjes of kroontjes

Tekensetje 
€ 2499

Verkrijgbaar in een motiefje 
met beertjes of visjes
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Mooi in je interieur en tof voor de kids:
het Skiphop speeltapijt

Speeltapijt Skiphop
€ 9999

Verkrijgbaar in zwart/crème of grijs/crème

Beschikbaar vanaf 16/11/2018
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Skikhop owl push 
€ 3499

Skiphop acitivity gym 
€ 4999

Beschikbaar vanaf 16/11/2018
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Wheely bugs

Muis
vanaf € 6999 
Beschikbaar in small

Lieveheersbeestje  
vanaf € 6999 
Beschikbaar in small en medium

Bij 
vanaf € 6999 
Beschikbaar in small en medium

Tijger
vanaf € 6999 
Beschikbaar in small en medium

Beschikbaar vanaf 16/11/2018
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Wishbone

Wishbone bike 
vanaf € 159

ACTIE 
nu met gratis nummerplaat!

bijhorende accessoires 
vanaf € 19,99

Beschikbaar vanaf 16/11/2018
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VERKLEEDKLEDIJ
 
Ontdek hier ons assortiment aan  
de superleuke verkleedkledij van Souza

 

Elfje  
€ 4499 

Beschikbaar in  
verschillende maten

Prijstoppertje!

Rokje & vleugeltjes
€ 2499

Beschikbaar in  
verschillende kleuren
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Stoere ridders en enge draken

Ridder
€ 4499

Dino cape
€ 2999

Dino jumpsuit 
Vanaf  €4899
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Allemaal beestjes

Eenhoorn jumpsuit
vanaf € 3899

Beschikbaar in  
verschillende maten

Lieveheersbeestje 
 € 3799

Leeuwenpakje
vanaf € 3999

Beschikbaar in verschillende 
maten
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Jurkjes en accessoires

Zeemeermin
vanaf € 4399

Schoentjes met hakje
vanaf € 2299

Beschikbaar in  
verschillende maten  
en kleuren

Glitterjurk
vanaf € 4299

Magic in the air…

Tovenaarscape
€ 2999 

Tovenaarshoed
€ 1299

Tiara’s en kroontjes
vanaf € 250
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De leukste boekjes van Mama Baas  
voor de kids!

Mijn kind verveelt zich nooit!
€ 1499

Mijn beste vriendenboek
€ 1499

Mijn kind knutselt graag!
€ 1499

Mijn kind bakt graag!
€ 1499

Dit alles en zoveel meer op www.mamabaasshopt.com

BOEKJES

Gebruik deze korting en ontvang 5 euro  
korting op Mama Baas Shopt

MBSINT061220182*

€ 5 korting

*geldig tot en met 7/12/2018 
*geldig bij bestellingen vanaf 25euro

Gebruik deze korting en ontvang 5 euro  
korting op Mama Baas Shopt

MBSINT06122018*

€ 5 korting

*geldig tot en met 7/12/2018 
*geldig bij bestellingen vanaf 25euro



Liefste Sint,

Kleef hier je favo cadeautjes




