Nieuwsbrief december 2014

Speelotheek Veenendaal
Een playmobil en spelletjes maand bij de speelotheek.
E+I 173 Vakantiewoning met zwembad

E+I 174 Paardenstal

E+I 175 Kledingwinkel

E+I 177 Kinderopvang

Ga 14 Dokter Bibber Speelgoeddokter

Ga18 Nijntje speelt tikkertje

Ga 14 De vriendjes van de Speelgoeddokter voelen zich niet zo lekker en jij moet helpen
ze weer beter te maken! Kun jij de pijntjes eruit halen zonder de zoemer te laten gaan?
Gebruik het pincet om alle pijntjes te verwijderen en ‘plak’ een pleister op de geopereerde
vriendjes. Wie de meeste pijntjes verzamelt wint!
Ga 18 Speel tikkertje met Nijntje en haar vriendjes Knorretje, Snuffie, Boris en Barbara.
Wie is snel en tikt de meeste dieren? Wie is slim en wordt niet getikt?
Ga 50 Kikker kwartet

Gb 24 Ra, ra wat doe ik

Ga 50 Kwartetten met Kikker, het leukste kaartspel voor kinderen waarbij steeds vier
kaarten bij elkaar gezocht worden. 'Kwartet! Met leuke illustraties van Kikker en zijn
vriendjes! Wat heeft eend nodig in de winter? Wat krijgt Kikker voor zijn verjaardag? Wat
neemt Rat mee op vakantie?
Gb 24 In dit leuke gebarenspel moet je zo snel mogelijk raden wat de activiteit is, die op
de kaart op jouw hoofd staat. Ben jij aan het vliegeren of eet je een ijsje? Dit spel kun je op
2 manieren spelen: individueel of in teams. Als je individueel speelt, mag één speler raden
wat hij doet. De andere spelers beelden uit wat er op de kaart staat, zonder iets te zeggen.
Raad zo snel mogelijk: per goed antwoord verdien je een fiche! De speler met de meeste
fiches wint. Als je in teams speelt, raadt 1 persoon uit het team wat hij doet, en de andere
teamleden beelden uit. Als team verdien je 1 fiche per goed geraden activiteit. Het team
met de meeste fiches wint!
GB 27 Beverbende

GC 44 De jongens tegen de meisjes

Gb 27 In Beverbende gaan tactiek en geheugen hand in hand. Je hebt 4 kaarten met
strafpunten gedekt voor je liggen, maar je mag er maar twee bekijken. Als je aan de beurt
bent, trek je een kaart en doe je daar een actie mee. Zo kun je de kaart tegen één van je
gedekte kaarten ruilen of zelfs invloed uitoefenen op de kaarten van de andere spelers.
Gc 44 Speel nu zelf De Jongens tegen de Meisjes! Bewijs voor eens en altijd dat jouw
geslacht beter is dan het andere. 2 teams nemen het tegen elkaar op in 8 spelrondes.
Verdubbel je inzet door opdrachten goed uit te voeren. Zet ook in op de opdrachten van je
tegenstander. Lukt het hen wel of niet? Troef ze af, streef ze voorbij en overwin in Jongens
tegen de Meisjes.
Materiaal speciaal voor de leden met een beperking
B 3 Kijkdoos
B 4 Voeldoos

B3 Een spiegel met bewegende figuurtjes, een spiegel die ligt gebogen kan worden en
daardoor voor apart effect zorgt, een caleidoscoop, 6 gekleurde spiegelplaten,
kleurendoosje, lichttunnel en kleurenvloeistofbuis.
B4 Verschillende ballen, massage kever, voel-memo met verschillende materialen,
magnetische poppen en een balansbord.
B 5 Plastic kubus met 6 sensitieve schakelaars. Bij aanraking komt de beloning in de vorm
van een mooi geluidsfragment: drums, fluit, piano, gitaar, orkest en tuba. Een gekleurd
licht doet het instrument van keuze oplichten.
B 5 Muziekkubus

T 8 Prinsessenfeestdoos

Een feest doos voor 6-8 meiden die van een prinsessenfeestje houden. Vol met ideeën
voor spelletjes, knutselen en kleurplaten.

Box Inn zorgt ervoor dat ons Speelgoed droog en veilig wordt opgeslagen!
De Beursvloer was nog niet begonnen, maar wij hadden al een pre-match gemaakt met
Box Inn.
De Beursvloer werd vrijdag 28 november gehouden in het nieuwe Hotel van der Valk, wij
waren er als Speelotheek ook aanwezig en hebben nieuwe contacten gelegd en matches
gemaakt met bedrijven en/of maatschappelijke organisaties.
Rond deze tijd van het jaar wordt ons buitenspeelgoed niet zoveel meer geleend, dus
waren wij op zoek naar een opslagruimte. Deze hebben wij kunnen vinden bij Box Inn. Zij
willen ons buitenspeelgoed opslaan en zodra het weer in april weer lekker is om te gaan
fietsen, trappen en steppen, dan halen wij het weer op.
In ruil hiervoor zorgen wij uiteraard voor reclame en steunen wij Box Inn met een goed
doel: de voedselbank. In de week van 8 t/m 20 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/ Meer weergeven

