Nieuwsbrief december 2015

In deze nieuwsbrief: nieuw speelgoed, info over de speelotheek,
kerstvakantie en info over Box Inn.
EI 155 Sportzaal Playmobil

EI 156 Havenpolitie Playmobil

EI 157 Vliegtuig Playmobil

EI 158 Doktersetje F.P.

CD 37 Trein Duplo

OC 24 en 30 Doe de hussel:

Doe de hussel oefent het herkennen van een goede zinsvolgorde binnen een
verhaal. Uit een vier,- zes,- of achttal kaarten kan de leerling de goede
volgorde van zinnen afleiden. Deze husseloefeningen komen ook terug in
reguliere leesmethodes en toetsen. Het spelen van 1 serie duurt hooguit
enkele minuten. De leerling werkt dan actief en gericht aan zinsbegrip,
woordbegrip, verwijswoorden en signaalwoorden.
Elk spel bevat meerdere series kaarten met zinnen om in een goede volgorde
te leggen, waardoor er een logisch verhaal volgt. Elke spe(e)lset bevat 96
zinnen waarmee leerlingen begrijpend lezen en de woordenschat oefenen.
Elk goed gevormd verhaal laat op de achterkant een oplossingswoord zien.
Voor welke leerlingen is Doe de hussel geschikt?
Doe de hussel is geschikt voor leerlingen in groep 4 t/m 7 en in de remedial
teaching. Het is een zelfcorrigerend spel dat op een leuke en snelle manier
de bekende cito-oefenvorm ‘husselverhalen’ traint. Handig voor korte
momenten tussendoor, de weektaak of het zelfstandig werken. Het spel kan
individueel gespeeld worden, maar ook in tweetallen of kleine groepjes.

Er is een nieuwe themadoos in voorbereiding. Deze komt in januari 2016 in
de uitleen. T 15: We hebben er een geitje bij. Dit is een doos n.a.v. het boek
van de nationale voorleesdagen van 27 januari t/m 6 februari 2016.

Er wordt gewerkt aan de officiële naamswijziging. Daarom hebben wij
inmiddels een nieuw e-mailadres: speelotheek.veenendaal@outlook.com
Neem ook is een kijkje op onze nieuwe website:
speelotheekveenendaal.jimdo.com. Daar vindt u een volledig overzicht van al
ons speelgoed.
De speelotheek is gesloten tijdens de kerstvakantie van 21-12-2015 t/m 4-12016. Graag zien we u vanaf dinsdag 5 januari weer in de speelotheek.
Wij wensen u fijne feestdagen toe en een speelrijk nieuwjaar.

Zoals u misschien gemerkt heeft is veel buitenspeelgoed niet meer te vinden
in de speelotheek. Ook deze winter kregen wij van Box Inn gratis een box te
“huur”.
Wij willen u daarom mededelen dat Box Inn ook dit jaar weer een goede actie
heeft. De voedselbank: t/m 18 december is er een inzameling van voedsel
voor de Voedselbank bij Box Inn, Kernreactorstraat 24a in Veenendaal. Zij
zijn open op maandag t/m vrijdag van 9 tot 18.00 uur en op de zaterdag van 9
tot 13.00 uur.
Het gaat om producten die buiten de koeling bewaard kunnen worden. In de
lijst staan de producten vermeld waar het meeste behoefte aan is, maar
uiteraard kan je dit zelf aanvullen met andere producten.

Doen jullie ook mee én willen jullie deze informatie delen?
Het gaat om de volgende producten:
Rijst, pasta, saus voor rijst/pasta (gedroogd/potten/pakken).
Houdbare melk
Koffie/thee
Crackers, afbakbroodjes, ontbijtkoek
Groente, fruit, vis (blikken, potten, pakken)
Olijfolie, zonnebloemolie
Wasmiddel (poeder, vloeibaar)
Pampers (alle maten), billendoekjes.
Meer informatie is te vinden op http://voedselbankveenendaal.nl/

