
Brochure  BSO, kinderopvang & Zorghuis

Little fox party box maakt de leukste knutselpakketten voor iedereen!
Naast de knutselpakketten voor kinderfeestjes maak ik ook losse
knutselpakketten voor een gezellige middag thuis knutselen of op de bso,
kinderopvang & zorghuizen.

Speciaal voor de bso, kinderopvang & zorghuizen stelde ik een aantal
pakketten samen die je in deze bochure kan vinden.
De activiteiten zijn kleurrijk, leuk en uniek en alles wat je nodig hebt zit in
het pakket, inclusief handige instructies.

Elke maand komen er nieuwe knutselpakketten uit passend in het thema
van de maand. 

www.littlefoxpartybox.nl
Instagram:

@kinderfeestjelittlefoxpartybox
Tel: 

06- 49399373



Een uitgebreid assortiment met
mooie pakketten voor jong & oud

Kwaliteit Alles in 1 box

Creatief Leuk voor alle leeftijden

Duurzame materialen van mooie kwaliteit,
pakketten waar je blij van wordt! 

Alles wat je nodig hebt zit in het pakket, inclusief
handige instructies.

Creatief bezig zijn; het vermogen om iets
nieuws te scheppen. Met elk pakket heb je
ongeveer 1,5 uur plezier

Jong of oud, knutselen stimuleert de
creativiteit.



Leeftijden

Thema's

Maatwerk

Uniek

De pakketten zijn natuurlijk beschikbaar voor alle
leeftijden, echter zijn sommige pakketten te makkelijk
of te moeilijk. Dit verschilt per persoon. 
Bij elk pakket staat een richtleeftijd 

Little fox party box heeft verschillende thema's, en er
worden maandelijks pakketten toegevoegd die bij de
maand passen.  (bv: Valentijn/ Pasen/ Herfst/ Kerst/ enz)

Wil je op maat gemaakte pakketten in
een speciaal thema? Dit kan! in overleg
kan ik pakketten samenstellen voor jouw
organisatie. Ook kan je kiezen voor een
abonnement, elke maand worden er dan  
knutselpakketpakket toegestuurd. Zo
hoef je nergens meer aan te denken.

Alle pakketten van Little fox party box zijn uniek,
ik ontwerp en stel alle pakketjes zelf samen.
Daarom is de levertijd voor deze pakketten 2
weken.
In de pakketten zit alles wat je nodig hebt en je
ontvangt handige instructies bij elk pakket.
Het pakket openen op zich is al een feest! 
Voor welke pakketten ga jij?



Wees creatief en ontwerp deze matroesjka-poppen. De
houten poppen kunnen individueel beschilderd en
ontworpen worden. Of het nu gaat om verschillende
dierenmotieven, een klein gezin of een traditioneel
Matroesjka-poppenschilderij - de figuren zijn een uniek
decoratie idee.

Individueel gedecoreerde Matryoshka-poppenblanco's.
Inhoud: 5 poppen die in elkaar kunnen worden gestoken.
Materiaal: hout
Maten: XS 1,5 x 1,5 x 2,3 cm, S 2 x 2 x 4,5 cm, 
M 3 x 3 x 6 cm, L 4 x 4 x 8 cm, XL 5,5 x 5,5 x 12 cm

Leuk voor alle leeftijden!

ASSORTIMENT
& PRIJZEN

Matroesjka's

Pakket 1: Matroesjka's 5 st, verf, kwast, vilt diverse kleuren,
chenilledraad, pompons, lijm
Prijs per stuk: € 21,95

Minimale afname: 10 stuks

Pakket 2: Matroesjka's 5 st, Verf, kwast, patch papier 2 vellen
afmeting 30x42cm, Papier Poëzielijm
Prijs per stuk: € 21,95

Minimale afname: 10 stuks



Met deze miniaturen set trekt er een klein elfje bij je in!
De kabouterdeur komt uit Scandinavië en heeft daar een
lange traditie. Achter de deur woont een klein
kaboutertje dat uit het magische bos komt en bij
gezinnen intrekt. Maar wees voorzichtig, de kabouter is
een nachtdier. Hij slaapt overdag en mag in geen geval
gestoord worden achter zijn kabouterdeur. Maar 's
nachts is hij des te actiever en organiseert hij af en toe
praktische grappen. 
De set kan naar wens worden ontworpen en
gedecoreerd.
Het assortiment omvat een uitgebreide selectie van
geweldige producten in het trendthema van
kabouterdeuren, om fantasierijke scenario's te creëren
en ogen te laten oplichten.

Leuk voor alle leeftijden!

ASSORTIMENT
& PRIJZEN

Miniaturen set

Pakket 1: Miniatuur set Verjaardag
Miniatuur deur 10 x 23,8 cm, Miniatuur brievenbus 5x3,5x1,8cm
Miniatuur trap 10x7x12,9cm, Miniatuur deurmat 6x4cm,
Miniatuur set 'Birthday' (Afmeting: taart 8,5x5 cm/ ballonnen
4x2,7 cm, 5x3,56 cm, 3x4,5 cm/ kado 4x3,5 cm, 4,5x4 cm)

Pakket 2: Miniatuur set Herfst 
Miniatuur deur 10 x 23,8 cm,
Miniatuur brievenbus 5x3,5x1,8cm, Miniatuur trap 10x3,5cm,
Miniatuur deurmat 6x4cm, Miniatuur bezem 14cm, Miniatuur set
'Dieren' (6 stuks)



ASSORTIMENT
& PRIJZEN

Miniaturen set

Pakket 3: Miniatuur set Kerst
Miniatuur deur 10 x 23,8 cm, Miniatuur brievenbus 5x3,5x1,8cm
Miniatuur trap 10x7x12,9cm, Miniatuur deurmat 6x4cm,
Miniatuur krans 4cm, Miniatuur kerstboom

Pakket 4: Miniatuur set Huisdier
Miniatuur deur 10 x 23,8 cm,
Miniatuur brievenbus 5x3,5x1,8cm, Miniatuur trap 10x3,5cm,
Miniatuur hondenhuis  4 x 4 x 5 cm

Prijs per stuk: € 24,95



ASSORTIMENT
& PRIJZEN

Ufo Lantaarn

Met deze knutselset, die is gemaakt in samenwerking
met de bekende influencer "WLKMNDYS", kun je een
unieke UFO-lantaarn maken.
De bijgevoegde handleiding legt de afzonderlijke
stappen gedetailleerd uit en illustreert ze met foto's. Dit
maakt het knutselen bijzonder eenvoudig. De set bestaat
uit 17 delen. Een acrylbol vormt het centrum van de
UFO. Daaromheen vormen twee papieren borden het
lichaam van de UFO. In het karton zijn gaten geponst,
waardoor de UFO van buitenaf gloeit. Een bijzondere
blikvanger is de lichtgevende staart van tissuepapier,
waarmee de UFO kan opstijgen. Ook is de lantaarn
versierd met diverse stickers.

Richtleeftijd: 5- 11 jaar

Prijs per stuk: € 21,99

Minimale afname: 10 stuks

Dit pakket bestaat uit:
Papieren borden, kunststof bal met gat, hologramband,
stickers neon stippen, stickers driehoeken, sticker pijlen
goud/zilver, stickers zwarte stippen, stickers witte stippen,
kettinggaren wit, transparant papier, motiefpons, rood
vloeipapier, smeltkralen.

Niet inbegrepen zijn:
- Lantaarnstok
- Verlichting



Ontdek nieuwe manieren van papier knutselen!  
Met deze knutselset voor kleine vogelhuisjes. 
Met het voorgestanste papier hoef je de huisjes alleen
nog maar volgens de instructies aan elkaar te lijmen en
te versieren!

Afmeting: 7x11x7.5cm

Inhoud pakket:

- Ophanglint en instructies
- Papier en accessoires voor vogelhuisje
- Stickers
- Pompons
- Verf en kwast
- Washi tape rolletje

Leuk voor alle leeftijden!

ASSORTIMENT
& PRIJZEN

Vogelhuis van papier

Prijs per stuk: € 6,95



ASSORTIMENT
& PRIJZEN

Beschikbaar in de varianten: Hart, Bloem, Rondje, Eenhoorn,
Lieveheersbeestje 

Prijs per stuk: € 3,50

Minimale afname: 20 stuks

Strijkkralen set  

Met de kleurrijke strijkkralen kunnen veel verschillende
motieven worden gemaakt. Plaats eenvoudig de
gewenste afbeelding uit de kralen, fixeer deze met
strijkpapier en een strijkijzer - klaar! Van de sets kunnen
kleurrijke bloemen, geweldige harten, vrolijke
regenbogen of lieve lieveheersbeestjes worden gemaakt,
een geweldig knutsel-idee!

Inhoud: 
Strijkkralen
1 legplank in vorm 
1 sjabloon 
1 vel strijkpapier 
1 plastic pincet voor kralen

Richtleeftijd: 5-11 jaar
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar!



ASSORTIMENT
& PRIJZEN

Beschikbaar in de varianten: Girly, Regenbogen, Multicolour en
Dieren

Prijs per stuk: € 6,99

DIY knutsel sets   

Wees creatief met deze doe-het-zelf setjes! 
Het bevat veel verschillende knutselmaterialen voor
onbeperkt creatief plezier! Van chenilledraad, pompons
tot schuimrubber, vilt, wollen koorden en glitter tot
wiebelende ogen, alles wat je nodig hebt om fantastische
knutselideeën uit te voeren is inbegrepen. 
De set bevat ongeveer 100 onderdelen waarmee in
slechts enkele stappen leuke figuren kunnen worden
gemaakt.

Leuk voor ale leeftijden!



ASSORTIMENT
& PRIJZEN

Prijs per stuk: € 12,99

Minimale afname: 10 stuks

Set voor Roos XL   

Tover geweldige bloemen en bloesems uit bloemisten
crêpe papier met deze stencilset! 
De individuele sjablonen en gedetailleerde stapsgewijze
instructies laten je zien hoe.
Het crêpe papier is sterker dan de gewone ambachtelijke
crêpe en laat zich daardoor makkelijk vormgeven. Het is
bijzonder geschikt voor het maken van prachtige bloemen
van crêpepapier.

Inhoud pakket:

• Sjabloonset voor grote rozen ( 5 delig)
• Crepe papier roze en wit: 25x250 cm  
• Crepe tape

Leuk voor alle leeftijden!



Met dit knutselpakket kun je coole sleutelhangers en
kettingen maken met krimpfolie! Kies voor de
voorgedrukte ontwerpen zoals een olifant of kleur zelf
een prinses, eenhoorn, of wat je maar wilt. 
Je kan de krimpfolie inkleuren met potlood op de matte
kant en stift op de gladde kant.
De krimpfolie krimpt 40 procent.

Inhoud pakket:

- Krimpfolie vel blanco
- Krimpfolie vel met print 4x
- Sleutelhanger roze
- Sleutelhanger metallic ster 
- Sleutelhanger zilver
- Kraaltjes
- Lint
- Waxkoord
- Pompons
- Balletjesketting 2x 
- Blad met mallen

Richtleeftijd: 5-12 jaar

ASSORTIMENT
& PRIJZEN

Prijs per stuk: € 15,95

Krimpfolie   



Maak een prachtige dromenvanger met lint, kant,
bloemen, kralen, vlinders,touw en nog veel meer!

Inhoud pakket:

- Een metalen ring diameter 20 cm
- Lint
- Touw
- Diverse decoratieve bloemen
- Vlinder
- Glitter applicatie
- Wol
- Kant
- Koord
- Veren
- Kralen

Richtleeftijd: 5-13 jaar

ASSORTIMENT
& PRIJZEN

Prijs per stuk: € 14,95

Dromenvanger   



6 unieke boxen om lekker te knutselen
1x per maand ontvang je de nieuwe boxen
Je bent zelf als begeleider ontzorgt en hoeft nergens aan te
denken 
Prijs per stuk: € 14,95

Knutsel abonnementen   

Bijna alle kinderen houden ervan om te knutselen maar
het is niet altijd makkelijk om inspiratie te krijgen voor een
knutselwerkje. 
Met een knutsel abonnement van Little fox party box
maken wij het je makkelijk door leuk, uniek en creatief
knutselmateriaal aan te bieden voor een scherpe prijs.
De knutselpakketten bevatten materiaal dat geschikt is
voor kinderen van 5-12 jaar, maar iedereen is natuurlijk
welkom!

Little fox party box heeft telkens verschillende
knutselthema’s waardoor een kind op veel verschillende
manieren al knutselend verschillende technieken kan
opdoen.

Over elk knutselpakket is goed nagedacht en bevat
precies wat er nodig is om één of meer dingen helemaal
af te maken.
Je hoeft er geen extra materiaal voor te kopen.
Het streven is om je kind niet alleen een leuk knutselwerk
aan te bieden maar ook te laten werken met verschillende
materialen en technieken.

Knutselen is een leuke en ontspannen manier om samen
mee bezig te zijn!

Richtleeftijd: 5-11 jaar

ASSORTIMENT
& PRIJZEN



Wil jij deze unieke activiteiten ook op jouw bso,
kinderopvang of zorghuis aanbieden? Laat het mij weten

en ik ga direct voor je aan de slag! 
 

Groetjes, Danielle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-49399373
www.littlefoxpartybox.nl

litlefoxpartybox2021@gmail.com


