Nieuwsbrief november 2014

Speelotheek Veenendaal
Een nieuwsbrief vol met speelgoed dat we mochten uit kiezen in de speelotheek van
Gorinchem, omdat zij gingen sluiten.
Verkleedkleren, puzzels, spelletjes, materiaal voor de dreumes en de O Kast.

Verkleedkleren: Feest jurk, Bumba pak, Piloot, Fee, Stewardess en Prinses.

V 18 Feestjurk

V 3 Bumba jurk

V 47 Piloot

V 21 Fee

V 41 Stewardess

V 40 Prinses

Puzzels van Bumba, Maya, Diego, Cars en Playmobil boerderij

Pa 5 Bumba

Pb 52 Playmobil

Pa 29 Cars

Bumba, Maya en Diego zijn 4 puzzels in 1 doos.

Pa 6 Diego

Spelletjes:

Pa 12 Bumba

Pa 9 Maya

Gb 20 Halli Galli

Gc 31 Labyrinth Duel

Gb 20 Halli Galli is een spectaculair reactiespel. Wie tot 5 kan tellen, kan meedoen!
Iedere speler krijgt een gedekte stapel kaarten. Op elke kaart staan één of meer vruchten.
Om beurten draait iedere speler een kaart om en legt deze op zijn eventueel eerder
omgedraaide kaarten. Zo is voor iedere speler altijd maar één kaart zichtbaar. Als van een
bepaalde vrucht precies 5 exemplaren zichtbaar zijn, proberen alle spelers zo snel
mogelijk op de bel te drukken. Wie dat als eerste doet, krijgt alle open kaarten. Wie geen
kaarten meer heeft, is uitgeschakeld. Wie blijft als laatste over?
Gc 31 Vind bij Labyrinth Duel als eerste de weg naar het doel in deze race tegen de klok
voor twee spelers. Wie zijn zenuwen de baas blijft en het overzicht behoudt, wint!

Gc 37 Onvoorspelbaar

Gc 35 River Dragons

Gc 37 Onvoorspelbaar: Zin hilarisch speelplezier? Zingen, rollenspelen, wensen doen en
nadoen?Spaar bitterballen in dit spel van Paul de Leeuw. Emotioneel leuke onderdelen,
chaos en onvoorspelbaarheid. Met bitterballen, masker, bel en bamihapjes. Wát een
Onvoorspelbaar vet spel!
Gc 35 Bij River Dragons bouw je bruggen samen … of toch niet?
De uitdaging is simpel: ‘Hoe krijg ik mijn Chineesje zo snel mogelijk aan de overkant van
het water, in mijn veilige hut?’ De hulpmiddelen liggen klaar: een set van 6 plankjes met
verschillende lengtes, een aantal ronde stenen waarop de planken kunnen steunen. Maar
let op: als je alleen je eigen planken gebruikt, zal je het niet redden. Dus moet je hopen dat
andere spelers hun brugjes zo aanleggen dat ze ook jou van pas komen.

Gb 19 Rubiks Race

Gb 18 Sudoku Junior

Gb 15 Tri Balance

Gb 19 Rubiks Race: Een van de spelers schudt de Shaker met daarin 9
kleurendobbelstenen waardoor een kleurenpatroon ontstaat. De speler die dit patroon als
eerste op zijn speelbord kopieert, slaat de klep dicht en wint.
Gb 18 In Sudoku Junior worden de tegels (met getallen of figuren) volgens de bekende
sudoku-regels op het speelbord (4x4 of 6x6 velden) geplaatst. Er zijn 48 opdrachten
aanwezig in meerdere moeilijkheidsgraden.
Gb 15 Tri-Balance is een nieuwe fascinerende variant van Triominos met een driehoekig
spelbord. Probeer het spelbord in balans te houden en verzamel zoveel mogelijk punten
door de gewichten op een plek met een hoge waarde te plaatsen, maar.... pas op dat het
bord niet uit balans raakt, want dan ben je die punten weer kwijt!

Voor de Dreumes:

D 57 Liedjesboek

D 58 Winnie Telefoon

D 59 Helicopter

D 57 Kiekeboe, zing met ons mee met het VTech Magische Liedjesboek! Op een
interactieve manier kennismaken met zes bekende kinderliedjes. Sla de bladzijden om en
druk op de knipperende diertoetsen. Met beweegbare figuurtjes.
D 58 Kom mee met Winnie en de Super Speurneuzen en help ze bij het oplossen van
allerlei mysteries. Bevat 4 interactieve activiteiten die cijfers, tellen en letters leren op een

vrolijke manier.
D 59 Vliegtuig Reis & Zing is een activiteitencentrum met liedjes, lichten en veel manuele
activiteiten, dat voortgetrokken kan worden. Het vliegtuig vervoert 4 kinderpassagiers met
hun dierenvrienden, die uit verschillende delen van de wereld afkomstig zijn. Met echte
vliegtuiggeluiden, de stem van de piloot, verschillende manuele activiteiten en lichtjes die
flikkeren op het ritme van de melodietjes.

Voor de O- Kast:

O+C 23 Laptop van Toy Story: Uren lang spelen met Woody en Buzz en alle andere Toy
Story 3 vrienden. Deze spelcomputer werkt met 15 dubbelzijdige activiteitenkaarten met
afbeeldingen uit je favoriete Toystory Film. Hij leert je kind onder andere cijfers, letters,
tellen, voorwerpen en meer. De computer zit boordevol vrolijke melodietjes, leuke
zinnetjes en grappige geluidseffecten. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

O+C 54 Kiddy Click: Elektronisch spel met vragen en antwoorden voor kinderen vanaf 2
jaar. Met 20 dubbelzijdige, afwasbare kaarten en 160 opdrachten. Iedere kaart heeft een
eigen thema. Met licht-en geluidseffecten.

Voor de E+I kast:

E+I 50 Nijntje speelhuis: Naast de unieke 3D figuren van Nijntje en haar vriendjes, zijn er
verschillende accessoires om het spelen nog leuker te maken met dit speelhuis.

