
Copy this pattern onto the Peg Board
Pattern Cards

Copy this pattern onto the photocopied dots work card by making a circle around the dots
Pattern Cards – Copy this pattern onto the Link & Lace Board

Copy this pattern onto the photocopied dots work card using circles and lines

Pattern Cards - Copy these patterns onto the Chalkboard

Waarom is een goed handschrift zo belangrijk?
Nexus/Capi heeft veel producten ontwikkeld in samenspraak met de National Handwriting Association.  
De NHA is een organisatie die zich tot doel stelt om alle kinderen een goed handschrift bij te brengen.  
Een basisvoorziening om goed te leren lezen!   

Meer weten over kijk op www.nha-handwriting.org.uk

Stap 1: Reuze insteekbord

Stap 4:  Werkkaarten met driekantige 
viltstiften

Alle 6 de stappen worden bijgestaan door het gebruik van opdrachtkaarten.

 Stap 5: Potlood & Papier  Stap 6: pen & Papier

 Stap 2: Het Link& Lace bord  Stap 3: Het schrijfbord

Peg to Pen 
    Concept

Patronen maken • Repeteren • Voorwaartse progressie

Vernieuwend concept dat helpt bij de 
ontwikkeling van de juiste pengrip.
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Copy this pattern onto the Peg Board

Pattern Cards

Copy this pattern onto the photocopied dots work card by making a circle around the dots

Pattern Cards – Copy this pattern onto the Link & Lace Board
Copy this pattern onto the photocopied dots work card using circles and lines
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Driekantige whiteboard pennen

Nexus A4 schrijfbord
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Bordkrijt driekantig Wit & Gekleurd
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208001-4 Doos a 72 stuks. rood- blauw - groen of zwart € 39,95

203600 Set van 30 stuks   € 139,00

209600 Wit - doos van 100 a 100 stuks  € 14,50

209700 Gekleurd - doos a 100 stuks € 14,50

Reuze insteekbord 
907015
De eerste stap binnen het 'Peg to Pen' principe. Voordat kinderen leren schrijven 
is het belangrijk dat ze een juiste pengreep aanleren. Hiervoor is in samenspraak 
met de NHA (National Handwriting Association) het Reuze insteekbord 
ontwikkeld. Met de grote insteekparels leren de kinderen spelenderwijs de juiste 
vingergrip. Voor het vasthouden en het induwen van de pegs in het bord moeten 
kinderen hun kracht doceren. Dit oefent de juiste vinger- en handspieren. Maar 
door de kracht die gebruikt wordt zijn kinderen zich ook meer bewust van hun 
vingerhouding (pengreep).Ze leren patronen naleggen met de meegeleverde 
voorbeeldkaarten. Lijnen en vormen leiden tot letters en cijfers. Hierdoor wordt 
tevens de oog-handcoördinatie gestimuleerd. Ook het overpakken van links 
naar rechts is hierin een belangrijk element. De pegs zijn stapelbaar en kunnen 
daardoor als telmateriaal worden gebruikt. TIP: de patronen op het bord kunnen 
op papier worden nagetekend. Zeer geschikt voor oudere kinderen die nog steeds 
problemen hebben met een juiste pengreep. Kaart 1-11 oefent het richtingsgevoel 
en de positie in de ruimte. Verticaal, horizontaal en diagonaal. Elke lijn heeft zn 
eigen kleur. Kaart 12-24 oefent de basisvormen. Vierkanten, rechthoeken en 
driehoeken.  Inhoud:- Peg Board 40 x 40 cm- Voorbeeldkaarten 24 x 25 cm- 100 
Reuze insteekparels in 10 kleuren- A4 met instructie € 79,00

Werkaarten zijn gratis te downloaden.
ww.nexus-euro.co.uk/peg-to-pen-workcards.html

Driekantige viltstiften
205000
Binnen het ‘Peg to Pen’ principe wordt de voorkeur gegeven aan driekantige 
viltstiften. Etui van 10 kleuren- Functionele grip- Lange levensduur- 
Uitwasbaar- Diameter 11 mm- Extra dikke kern van 4 mm. Top kwaliteit (Nexus 
is een A-merk). 10 etuis = 100 driekantige viltstiften  € 39,95

Nexus Link & Lace
907016
De tweede stap binnen het ‘Peg to Pen’ principe is het Link and Lace rijgbord. 
Dit unieke concept is de vervolgstap op het voorbereidend schrijven.De leerling 
klemt met behulp van een driekantige pen de rijgveter in het rijgbord.De 
rijgveters hebben dezelfde kleuren als de pegs uit het peg board. De 4 rijgborden 
kun je aan elkaar koppelen tot één groot bord. Dit geeft mogelijkheden voor 
groepsactiviteiten. Inhoud:- 4 rijgborden 28 x 28 cm- 4 driekantige pennen- 40 
rijgveters in 10 kleuren- A4 met instructie € 68,95



Nexus ECO rollerpennen

HB Driekantige anti-slip potloden

Driekantige fine-liners 

Nexus New Handwriter
With a large capacity liquid ink reservoir and super quality fibre tip.

Write at any angle with excellent ink flow. Cap can be left off for long 
periods. For best results use quality paper.

7.2 mmHB

HB driekantige Jumbo potloden

9.6 mmHB
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240000 ECO rollerpennen - doosje van 30 pennen   € 99,00

240001 Zwart - pak van 300 vullingen € 23,95

240003 Blauw - pak van 300 vullingen  € 23,95

103501 Doos van 72 anti-slip potloden  € 29,95

208001-4 Doos a 72 stuks. rood- blauw - groen of zwart € 39,95

206001 Zwart - doosje van 30 stuks  € 49,00

206003 Blauw - doosje van 30 stuks  € 49,00

204001 Zwart - 1 doos van 100 fine-liners lengte 166 mm   € 45,00

204003 Blauw - 1 doos van 100 fine -liners lenget 166 mm € 45,00

103049 Doos van 144 stuks   € 59,00



Voor 

€ 450,-

Van 
€ 534,19

260300 Bespaar € 84,19

Onderbouwpakket

A4 Werkhoezen

Nexus A4 dubbelzijdige whiteboarden

Capi Education, Papenvoortsedijk 14 , 5673 AN Nuenen Tel: 040-8437226 Fax: 040-8425590
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en geldig tot 01-03-2017. Druk en zetfouten voorbehouden.

Voor 

€ 675,-

Van 
€ 859,08

260200 Bespaar € 184,08
Startersset

Onderbouwpakket Startersset

Art.Nr Omschrijving Aantal Prijs incl BTW Aantal Prijs incl BTW

907015 Reuze insteekbord 1  € 79,50 1  € 79,50 

907016 Nexus Link& Lace 1  € 68,95 1  € 68,95 

203600 Schrijfbordjes (krijt en whiteboard) 30 stuks 1  € 139,00 1  € 139,00 

209600 Driekantig krijt wit 100 stuks 1  € 14,50 1  € 14,50 

209700 Driekantig krijt gekleurd 100 stuks 1  € 14,50 1  € 14,50 

208001 Driekantige whiteboard stiften 72 stuks zwart 1  € 39,95 1  € 39,95 

205000 Driekantige viltstiften 100 stuks 1  € 39,95 1  € 39,95 

103049 HB driekantige jumbo potloden 1  € 59,00 1  € 59,00 

103501 HB anti slip potloden (72 stuks) 1  € 29,95 1  € 29,95 

204001 Driekantige fineliners zwart of blauw (204003) (100 stuks) 1  € 45,00 

240000 Nexus Eco Writer (doos van 30 stuks) 1  € 99,00 

240001 Cartridges voor Eco writers (300 stuks blauw) 1  € 23,95 

240002 Cartridges voor Eco writers (300 stuks zwart  € 23,95 

206001 Nexus handwriter met super zachte punt zwart of blauw (206003) 1  € 49,00 

203000 Micro fiber doekjes (klassenset 30 stuks) 1  € 24,99 2  € 49,98 

906200 A4 werkhoezen beschrijfbaar (10 stuks) 2  € 59,00 

907017 Extra set van 12 driekantige werkpennen 1  € 11,95 1  € 11,95 

907018 Extra set van 40 gekleurde veters (10 kleuren) 1  € 11,95 1  € 11,95 

€ 534,19 € 859,08

906200 Set van 10 werkhoezen in 2 x 5 kleuren  € 29,50

Microfiber doekjes

203000 Pak van 30 microfiber doekjes (15x15 cm)  € 24,95 203092 Geprinte schrijflijnen aan één zijde. - magnetisch   € 11,95

Link & Lace reserve onderdelen
907017 Link & Lace driekantige pennen - pak van 12 stuks  € 9,95

907018 Extra set veters - 20 x 50 cm & 20 x 100 cm  € 12,50


