Nieuwsbrief februari 2015

Een nieuwsbrief met weer allemaal nieuw speelgoed. Had u het al gezien op onze
facebook pagina: speelotheek Veenendaal?
We kijken ook vast vooruit naar het schoolfietsexamen van 16 april a.s.
Nieuw speelgoed:
GC 44 De jongens tegen de meisjes: Jongens tegen de Meisjes bordspel van het
gelijknamige bekende televisieprogramma op RTL. In de Jongens tegen de Meisjes
nemen twee teams het tegen elkaar op in 8 bloedstollende spelronden. Verdubbel je inzet
door opdrachten goed uit te voeren. Zet ook in op de opdrachten van je tegenstander. Lukt
het hen wel of niet?

E+I 9 Brandweer Playmobil: 3 sets in 1.
5361 Brandweerkazerne, 5365 Brandweermannen en 5169 Brandweermannen met huisje.

E+I 182 Kinderdagverblijf met speeltuin

E+I 186 Houtzagerij Thomas de Trein

E+I 187 Pinypon Pretpark

CD 7 Neverland Piraten: 4 dozen duplo in 1 set. 10514 Jake's piratenschip Bucky, 10526
Peter Pan op bezoek, 10513 Neverland schuilplaats, 10512 Jake's schattenjacht

Cc 30 Light Stax zijn prachtig verlichte bouwstenen, die los of samen met traditionele
duplobouwstenen kunnen worden gebruikt. Light stax bevatten krachtige, maar
energiezuinige leds. Door de connectoren lichten de bouwstenen magisch op als ze
worden verbonden met de grondplaat.

O+R 24 Curlingspel: In deze set zitten verschillende spellen. Ieder met een ander design
en een rekenkundige uitdaging. Je kunt spelen met 1 - 4 personen want er zijn 4 setjes
curlings in 4 verschillende kleuren!
De platen beginnen met een simpele willekeurige nummer zodat kinderen cijfers kunnen
leren herkennen, kunnen leren optellen om tot een totaal te komen. Andere platen zijn juist
weer geschikt voor optel en aftrek sommen. De andere platen bieden meer uitdaging voor
oudere kinderen met complexe rekenspellen zoals vermenigvuldigen, verdubbelen en
grote getallen.

Rb 5 Skelter

Rb 41 Driewieler met duwstang

Voor het a.s. Fietsexamen op 16 april heeft de speelotheek oefenmateriaal aangeschaft.
O+C 57 Maxi Loco Het verkeersexamen: Aan het eind van de basisschool doen veel
kinderen in Nederland het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Met de
opdrachten in dit boekje oefent je kind alle relevante onderwerpen van dat examen en kan
zelf controleren of de opdrachten goed gemaakt zijn.

O+C 56 Maxi Loco Ken je de verkeersregels?: Wat zit er allemaal op een fiets? Wat is je
plaats in het verkeer? Wat betekenen de verkeersborden? Wie heeft voorrang?
Het verkeer is best ingewikkeld. Weet jij hoe je je veilig gedraagt op straat? Als je de
opdrachten in dit boekje kunt maken, ken jij de verkeersregels!
GB 59 Verkeersbordenspel: Veilig naar school! In dit spel draait het om het aanleren van
kennis over verkeersborden, zodat kinderen deze zelfstandig in de praktijk kunnen
brengen. Wie kan de meeste verkeersborden omschrijven en haalt als eerste de overkant
van het zebrapad?

Voor groep 3-4 kinderen hebben we: O+C 55 Mini Loco Veilig in het verkeer: Elke dag
loop, speel of fiets je op straat. Maar waar doe je dat veilig? Waar hoor je te fietsen, waar
te lopen? En wat betekenen al die verschillende verkeersborden? Met de opdrachten in dit
boekje leer je hoe je veilig deelneemt aan het verkeer.

