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HAKUNA 
MATATA
Met de blokken spelen is 

goed voor zowel de grove 

als de fijne motoriek. En op 

momenten dat er niet wordt 

gespeeld? Dan is deze kleur-

rijke leeuw gewoon een  sta-

tementpiece  in je interieur.

Grimm’s, Bouwspel Regenboog 
Leeuw, € 119 bij hyggekids.be  

Kids
Nieuws op kindermaat  

&KidsKids co

GOED GEZIEN

Never change a winning team. Na een 

eerdere succesvolle samenwerking 

sloeg brillenmerk Izipizi weer de han-

den in  elkaar met het Franse modehuis 

 Bonpoint. Daaruit kwam opnieuw een 

leuke kindercollectie voort met zonnebril-

len voor kids tussen 0 en 10 jaar oud. 

   Meer info: izipizi.com

OP STAP!
Kleine ontdekkingsreizigers kunnen 

deze zomer niet op stap zonder hun 

eigen  fannypack . Handig om zelf een 

snack of zakdoekje mee te nemen of om 

onderweg schatten in te verzamelen.

JoJo Factory, Banana Soda Blue Green, € 19, smallable.com  

2 EMMERTJES 
WATER HALEN

Kijk jij ook al reikhalzend uit naar lange 

 zomerdagen op het strand? Dan mag deze 

emmer niet ontbreken in jullie stranduitzet. De 

Ballo van Quut is zo ontworpen dat zelfs de aller-

kleinsten makkelijk water kunnen transporteren 

van de zee naar hun zandkasteel, zonder onder-

weg de halve inhoud te verliezen. Geen strand-

vakantie in ’t verschiet? Ook in en rond het 

(zwem)bad doet deze Ballo het prima.

Quut, emmer Ballo, € 17,50 
bij blabloom.com
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GEZONDE HAP
In 2019 kondigde de Wereldgezondheidsorganisa-

tie (WHO) aan dat commerciële kindervoeding anders 

moet: met minder suiker, minder zout en meer verse ingrediënten. Laat dat 

nu exact zijn waar de Vlaamse Klaartje Mertens op inspeelt met haar baby- 

en peutervoedingsmerk Just. Zij lanceerde groenteschij� es in een krokant 

jasje, boordevol verse groenten en volkorengranen. Ideaal bij de lunch, het 

avondeten of als gezonde snack na een lange schooldag. PS Stiekem zijn ze 

ook gewoon heel lekker als aperitie� apjes voor volwassenen.

  Meer info: justfoods.be  KLASSIEKER

Het Italiaanse merk Superga is al 

jarenlang een echt cultlabel. Met 

recht en reden, want hun sneakers 

zijn niet alleen bijzonder kwalitatief, 

maar zitten ook supercomfortabel. 

De Superga 2790 heeft een platform 

van 4 centimeter en staat daarmee 

lekker nonchalant onder een losse 

jeans of een luchtig zomerjurkje.

Superga, 2790 platformsneaker, € 69, 
superga.nl

GEZONDE HAP

 AAN TAFEL! 
Little Dutch en Mepal slaan voor het eerst de han-

den in elkaar voor een schattige samenwerking. 

Beide Nederlandse merken brachten een lunchset 

op de markt, volledig op maat van kleine handjes.

Mepal, lunchbox incl. bentobakje en vorkje € 8,99, drinkbeker 
300 ml € 8,99, drinkfles pop-up 400 ml € 9,99, mepal.com
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VANAF 3 JAAR

VOOR KLEINE ASTRONAUTEN

Rocket weet alles 

over ruimtevaart en 

sterrenkunde. Ze 

wordt later sowieso 

een astronaut. Maar 

eerst moet ze haar 

broer Jamal leren 

omhoog te kijken. 

Rocket trommelt iedereen, want er 

wordt een sterrenregen verwacht.

Kijk omhoog!, Nathan Bryon & Dapo Adeola 
(Querido, € 14,99)

VANAF 8 JAAR

 HILARISCHE REEKS OVER EEN 
EIGENZINNIG MOSLIMMEISJE

Cookies leven is een 

ramp! Haar beste 

vriendin gaat ver-

huizen. En alsof dat 

nog niet genoeg is, 

koopt de vervelendste 

jongen ter wereld het 

poesje dat zij graag 

had gewild! En dan 

blijkt hij ook nog eens in haar klas te 

zitten! En komt hij naast haar wonen! 

Aaah! Gelukkig is er ook een sprankel-

tje hoop, en Cookies liefde voor weten-

schap komt daarbij goed van pas. 

Cookie!, Konnie Huq (Standaard Uitgeverij, 
€ 14,99)

VANAF 9 JAAR

VOOR CURIEUZENEUZEN

Dit boek gaat over 

de vreselijke school 

van Wout en Nia. Hun 

leraar, meester Bulder, 

vindt alle kinderen 

flapdrollen en brult de 

hele dag. Maar dan 

komt er een bijzondere 

vervangleraar: meester Wits. Vanaf dan 

gebeuren er gekke dingen ...

Niet spieken op pagina 39, Nathalie Clefas 
(Clavis, € 14,95)

ZOMERVOETJES
Het sandalenseizoen is weer aangebroken. Maar waarop moet je letten 

wanneer je een nieuw paar zomerse stappers koopt voor je kind? 

Wij vroegen het aan podoloog Paul Borgions.

Boekenwurmpje

• ‘Een sandaal met een volledig open teen 

is niet echt handig voor kleine kinderen. 

Wanneer ze ergens tegenaan schoppen, 

kunnen ze daarmee de tippen van hun 

tenen verwonden. Is de sandaal boven-

dien wat aan de grote kant, dan flappert 

het voorste stukje al snel een beetje 

mee. Is de sandaal op zijn kleinst? Dan 

loop je het risico dat de tenen van je kind 

wat over de rand hangen en niet ideaal 

beschermd zijn. Idealiter kies je dus voor 

een sandaal met een ietwat gesloten 

neus, zodat je kind gewoon onbezorgd 

kan spelen.’ 

• ‘ Koop je sandalen niet ‘op de groei’ 

want dan ga je voorbij aan het nut van 

die stevige hiel.’ 

•  ‘De achterkant van een sandaal is het 

allerbelangrijkste, want een slechte 

achterkant kan de ontwikkeling van een 

kindervoetje sterk belemmeren. Kies dus 

voor een sandaal met een gesloten hiel. 

Een riempje achteraan biedt onvoldoende 

stevigheid, dan schuift de voet al snel 

naast de sandaal en gaan niet alleen het 

voetje maar ook de knieën en de heupjes 

te veel bewegen. Met alle nadelige gevol-

gen van dien.’  

•  ‘De kwaliteit van de sandaal is belangrij-

ker dan het materiaal waaruit hij gemaakt 

is. Liever een stevige sandaal uit kunst-

stof dan een weinig kwalitatief exemplaar 

uit leer.’ 

•  ‘Slippers zijn niet slecht, op voorwaarde 

dat je ze gebruikt waarvoor ze bestemd 

zijn. Laat je kind dus geen volledige 

zomer op slippers rondlopen, maar 

 reserveer ze voor een dagje op het strand, 

waar ze de voeten van je kind perfect 

beschermen tegen het warme zand of 

scherpe schelpjes.’ 

•  ‘Speelt je kind tijdens de zomermaanden 

graag in de tuin? Dan is een paar sandalen 

daarvoor niet het ideale schoeisel. Kies eer-

der voor een stevige sportschoen waarin 

je kind naar hartenlust kan ravotten.’ 

Angulus, leren 
sandalen, € 111 bij 
smallable.com

Friboo, sandalen met strik, 
vanaf € 24,95 bij zalando.be

Petit Nord, sandalen 
Rainbow, € 80 bij 
smallable.com

Pom d’Api, sandalen Poppy 
Royal, € 84 bij pomdapi.fr

Bisgaard, sanda-
len Aya, € 79,95 
bij zalando.be

Camper, sandalen Twins, 
€ 58,99 bij sarenza.be

Kids
Nieuws op kindermaat  

&KidsKids co
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