Nieuwsbrief oktober 2014

Speelotheek Veenendaal
Deze oktober nieuwsbrief staat weer vol met nieuwe spellen, ditmaal hebben wij een uitbreiding voor de
PL+ rubriek (uitdagende spellen voor kinderen én volwassen) een aantal bijzondere puzzels, een
uitgebreide indianenset mét tipi, smurfen én Playmobil.
Tevens aandacht voor het mamacafé, uitjes met de kinderen en aandacht voor de herfst. Veel leesplezier
en tot ziens in de Speelotheek.
De herfst is in volle gang, een mooie periode om samen naar het bos te gaan en bladeren, eikels,
kastanjes etc. te verzamelen. Ook een mooie periode om lekker binnen te knutselen met deze
verzamelingen. Wij hebben op pinterest een leuke verzameling van ideeën gezet.
Op http://nl.pinterest.com/speelotheekbold/seizoensthema-herfst/ zijn zij de vinden.

Guirlande van herfstbladeren.

Puzzel (te leen in de speelotheek)

Oktober is ook de maand van Halloween, van spoken, heksen en verkleden. Wij hebben diverse
verkleedkleding in de uitleen. Ook erg leuk voor een verjaardagsfeest. Nieuw in de uitleen is een tipi met
indianenverkleedkleding, (E+I25) inclusief mooie hoofdtooi en boog/speer en amulet van Haba.

E+I 108 Playmobil Zeeleeuwen

E+I 131Playmobil Dolfinarium

PL+97 Back to Back
Plaats alle puzzelstukken op het verticale spelbord. Opgelet, dit spelbord heeft 2 kanten die je moet
vullen! Elk puzzelstuk heeft onderdelen die dwars door het spelbord steken, zodat je daar aan de andere
kant geen puzzelstukken kan plaatsen. Inhoud: compact spel met opbergruimte, 11 kleurige
puzzelstukken, boekje met 60 opdrachten en oplossingen.
PL+95 Rinks & Lechts 6+
Rinks en Lechts. Links is toch waar mijn duim rechts zit? Of niet? Ziet een ander dat ook zo?
Tja, het hangt er maar vanaf of je het van voren of van achteren bekijkt!
Er liggen 7 agentkaarten in een cirkel. Sommige zie je van achteren, andere van voren. Elke ronde draaien
de spelers een opdrachtkaart om. Daar staan drie aanwijzingen op, die de spelers in gedachten uitvoeren.
Het gaat om opdrachten als "3 stappen naar links" of "1 stap naar rechts". Daarbij moeten ze vanuit het
gezichtspunt van de agenten op de kaarten denken. Wie weet als snelste bij welke agentkaart de
aanwijzingen eindigen?
Rinks & Lechts is een verwarrend, luidruchtig en toch educatief familiespel voor jong en oud!

PL+36 Kaleidoscope 8+
De Kaleidoscope bevat 18 unieke stukken, elk uniek in kleur, vorm en afmeting. Met deze 18 stukken in
primaire kleuren tegen een zwarte achtergrond kunnen de meest uiteenlopende afbeeldingen gelegd
worden. Het doel is simpel, leg de stukken terug in de vorm volgens het gekozen patroon en overwin de
uitdaging. Dit spel is een uitdaging zonder einde! De meeste puzzels zijn na gebruik niet meer
interessant, als de puzzel is gemaakt dan stopt het. De Kaleidoscope biedt een oneindig aantal
uitdagingen van eenvoudig tot subliem. Het bijgesloten Denk-boekje helpt je door de eerste puzzels heen
en presenteert de 101 uitdagingen. Behaal steeds weer de kick van het overwinnen van de uitdaging, om
vervolgens weer door te kunnen schakelen naar de volgende uitdaging. Leg de lat steeds hoger en overtref
jezelf.

PL+59 Take 10
Take 10 is een eenvoudig te spelen spel met veel diepgang. Leg steeds een kaart op een stapel, waarbij
het verschil tussen twee waarden niet hoger mag zijn dan 10. Kan je dat niet, dan moet je een stapel en
eventueel een stierenkaart in je hand nemen. Heb je meerdere stierkaarten dan mag je zelfs kaarten op
meerdere stapels leggen. Wie is als eerste zijn kaarten kwijt? Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
PL+96 Cover your tracks 8+
Verstop de voetafdrukken die op je opdrachtkaart staan met behulp van de puzzelstukken. Wanneer alle
vier de stukken op het speelveld zijn geplaatst en daarbij zijn ook de voetsporen uitgewist dan is de
opdracht volbracht. Het spel heeft 20 opdrachtkaarten van beginner tot expert en de oplossingen staan
vermeld in de bijgeleverde handleiding. Het spel wordt geleverd met een mooi opbergzakje. Cover your
Tracks is een uitdagend geheugenspel en kan gespeeld worden vanaf 8 jaar

GB11 Cluedo Junior – Het gestolen stuk chocoladetaart. 5+
De ondertitel van deze juniorversie is heel goed gekozen: het gestolen stuk chocoladetaart. Stel je voor:
iemand heeft voor het avondeten van de chocoladetaart geproefd! De spelers worden uitgedaagd om te
onderzoeken wie er van de taart at, wat hij of zij er toen bij dronk en hoe laat dat was.
Al deze aanwijzingen zitten onder de 14 plastic standaards verstopt. Onder 5 van de 7 gele voetjes zitten
de verschillende drankjes. Deze gele voetjes bevatten een meubelstuk en worden naast de passende
kamers op het speelbord geplaatst. Twee meubelstukken blijven blanco. Onder 5 van de 7 witte voetjes
kleven stickers met een uur. Eén wit voetje blijft blanco en één wit voetje bevat kruimeltjes die
verwijzen naar één van de zes verdachten.
Vooraf worden de witte en gele voetjes zodanig gemanipuleerd dat er één wit en één geel voetje op het
centrale vak op het speelbord komen. Deze bevatten het verdachte drankje en het uur waarop de taart
geproefd werd. Onder één van de witte voetjes kleven kruimeltjes. Deze pion is de dader!

GC1 Carcassonne de Toren 10+
"Carcassonne De Toren" is een uitbreiding van Carcassonne.
De spelers bouwen gezamenlijk aan torens om horigen van andere spelers tijdig te zien aankomen en
gevangen te nemen. Als twee spelers een horige van elkaar gevangen hebben genomen, wisselen ze deze
weer uit. Carcassonne De Toren bevat een prachtig vormgegeven toren, die bij alle versies van
Carcassonne als tegelhouder kan worden gebruikt. Aantal spelers: 2-5 Speelduur: 30 minuten.
GC26 Woordwijzer

Hét partyspel voor jong en oud! Trek aan de hendel om de categorie en beginletter te bepalen.
Concentreer… weet jij het antwoord? Gooi snel je balletje in de trechter! Als jouw bal onderop ligt, mag
jij antwoord geven. Is je antwoord goed? Dan verdwijnt hij in de kronkelige buis. Zorg dat jouw kleur
ballen het meeste in de buis zitten en je hebt gewonnen!

GC19 Minoes de kat in de zak 8+
Minoes de kat in de zak is een geniepig blufspel, waarin de spelers met hun geld op een aantal kaarten
bieden. Aan het begin van de eerste ronde wordt alleen de eerste kaart opengedraaid, de rest van de
kaarten zijn nog gesloten. Naarmate er meer spelers afvallen, worden steeds meer kaarten opengedraaid,
totdat er uiteindelijk één speler overblijft die de collectie kaarten wil of moet kopen.
Spelers leggen zelf de te kopen kaarten op tafel, waarmee ze dus invloed op de buit kunnen uitoefenen.
Daarbij is het van groot belang de medespelers te doorzien, want combinaties van kaarten kunnen de
waarde veranderen. Wie bemachtigt de beste kaarten en wie koopt een "kat in de zak" ?
PL+29 Spy 10+
Je hebt beslag weten te leggen op geheime informatie. Je spionnen moeten deze informatie overbrengen.
Jij beslist naar welk continent de geheimen moeten worden gebracht. Zorg er echter ook voor, dat de
informatie in een veilige schuilplaats wordt opgeborgen. Wie als eerste zijn spionnen bij het doel heeft
gebracht, wint de ronde. Een spel met eenvoudige regels, een snel tussendoor spelletje.
Nieuwe Puzzels
Puzzelen is een leuke bezigheid in de herfst én winter. Het is niet alleen goed voor de concentratie en het
opbrengen van geduld. Het is ook goed voor de oog-hand coördinatie en de fijne motoriek. Voor jong en
oud hebben wij puzzels in de Speelotheek, van 4 stukjes tot 1000 stukjes. Nieuw zijn:

PB2 Ocean Explorers – 50 stukjes
Wrijf over de speciale warmte gevoelige stukjes en kijk wat er achter verborgen zit.
PB45 Hannah Montana
Welk meisje kent haar niet, de populaire Hannah Montana. 100 stukjes

PB50 Vliegveld puzzel
een leuke vloerpuzzel voor kinderen van 3-6 jaar.
PB 51 Houten dinosaurus puzzel

E+I51 Smurfendorp van Schleich
met diverse huisjes en uiteraard smurfen, Gargamel en de kat Azraël.
Mamacafé
Het mamacafé vind je ook op facebook! Word lid van de (besloten) groep 'Mamacafé Cultuurfabriek' en
praat mee over lezen, spelen en opvoeden. Voor ouders/opvoeders van kinderen van 0-4 jaar in
Veenendaal. Aanstaande woensdag zijn we weer aanwezig bij het mamacafé met ons speelgoed. Alle
kinderen met mama/papa/opa/oma of oppas zijn welkom van 10.00 tot 12 uur.
Herfst thuis – leuke ideeën om thuis met je kind(eren) of op de peuterspeelzaal/school aan de slag te
gaan. Gevonden op pinterest.

Takjes verzamelen en van groot naar klein
sorteren.

Goed voor de oog-hand coördinatie en
fijne motoriek. Kastanjes en een ijslepel.

Herfst tafel.

