Nieuwsbrief maart 2016

In deze nieuwsbrief:
 veel nieuw speelgoed
 info over de naamswijziging van de speelotheek
 de samenwerking tussen Veens, RocA12 en de speelotheek
 de dag van de logopedie
 speciale mamacafé van 9 maart
 week van de hoogbegaafden
 vakanties

SC 5 Max de Kat Vogel, muis en eekhoorn zijn op weg naar hun holletje in de boom.
Max de kat heeft honger en zit achter de kleine diertjes aan! Gelukkig Max naar huis terug
gelokt worden met een lekker hapje, zodat de kleine diertjes een voorsprong krijgen.
De spelers zorgen samen voor de kleine diertjes. Welk diertje wordt als eerste in veiligheid
gebracht? Wanneer krijgt Max wat lekkers? En wat vind je ervan als Max tóch een diertje
weet te pakken? Vanaf 4 jaar.
SC 6 Antarctica Het is zomer op de zuidpool. Twee jonge zeehonden en twee jonge
pinguïns leven op een smeltende ijsplaat. Ze moeten steeds verder zwemmen naar de
scholen met vis. Bovendien varen er jagers rond die proberen de dieren te schieten.
De spelers zorgen ervoor dat de dieren veilig opgroeien. Ze kunnen patrouilleboten en
helikopters inzetten om de dieren tegen de jagers te beschermen. De spelers winnen als
alle dieren volwassen zijn geworden. Vanaf 10 jaar.

SC 7 Mount Everest Een team bergbeklimmers doet een poging om de top van de berg
te bereiken. Tijdens de klim krijgt het team te maken met allerlei hindernissen: moeilijk
begaanbare plekken, zware weersomstandigheden en kleine ongelukken.
Door goede samenwerking en met de juiste materialen kan de klim worden voortgezet.
Maar soms zullen de klimmers tussendoor moeten afdalen om hun uitrusting aan te vullen
bij een bevoorradingspunt. Vanaf 7 jaar.
SC 8 Oogsttijd Bij het spel Oogsttijd heeft weliswaar elke speler zijn eigen moestuintje,
maar je kunt er ook voor kiezen om elkaar te helpen. Op die manier lukt het vaak beter om
de wortelen, maïs, bonen en tomaten te oogsten voordat de herfst aanbreekt. Oogsttijd is
een gemakkelijk te leren spel met een verrassende opbouw. Vanaf 3 jaar.
SC 9 Waar woon jij? In wat voor huis wil jij wonen: een iglo, een tipi, een woonboot of
juist een rijtjeshuis? Samen bouwen we huizen van over de hele wereld. Tijdens het
bouwen kunnen aardbevingen, bosbranden, stormen en overstromingen de huizen
beschadigen. Soms kunnen we ze hiertegen beschermen. Raken de huizen toch
beschadigd, dan kunnen we ze met elkaar repareren! In het eerste spel krijgen de
bouwers de opdracht om drie huizen te bouwen. Daarna bouwen we steeds een huis
meer. Negen huizen bouwen is de grootste uitdaging! Maar lukt het dan ook om ze
allemaal te beschermen tegen de natuurkrachten? Vanaf 4 jaar.

SC 10 1e Boomgaardje Een mooi spel voor jonge kinderen. Met extra grote
speelstukken van appels, peren, pruimen en kersen. De kinderen werken samen om
zoveel mogelijk fruit uit de boomgaard te plukken, voordat de hongerige raaf er is. Vanaf 2
jaar.

SC 11 Archipel
Een uitdagend coöperatief strategiespel voor kinderen vanaf ongeveer 11 jaar en voor
volwassenen. Een spel met een spelduur van een uur wat tot aan het einde spannend
blijft. De spelers zijn vissers in een Chinees eilandenrijk. Ze vangen vis en leveren de
juiste bestellingen af bij de eilanden. De vissers moeten alle eilanden bevoorraden voordat
het stormseizoen is uitgebroken. Om de uitdagingen het hoofd te bieden zullen de spelers
slim moeten samen werken. Door dit slim te doen vergroten de spelers hun kansen om het
spel te winnen.

SC 12 Boomgaard Een klassiek familiespel van Haba! Een coöperatief
gezelschapsspel waarbij er geen individuele winnaar is, maar alle spelers samen winnen
of samen verliezen. De kinderen werken samen om de verschillende soorten heerlijk fruit
dat in de bomen hangt te plukken voordat de hongerige raaf er is. Om het fruit te oogsten,
dobbel je in je beurt met de dobbelsteen en neem je een stukje fruit van dezelfde kleur van
het speelbord en leg je het in je mandje. Gooi je echter raaf, dan komt de raaf dichterbij!
Leg een stukje van de puzzel van de raaf neer. Is de puzzel van de raaf af, dan heeft de
raaf gewonnen. Wie zal er winnen; de spelers of de raaf?
SC 13 Hop Hop Hop! Is een leuk coöperatief gezelschapsspel voor 2 tot 4 spelers
vanaf 4 jaar. De spelers zorgen er samen voor dat de herder, de schapen en de hond
veilig aan komen in de schaapskooi vóórdat de storm de brug omblaast! Een leuk en
spannend spel waarbij je een pootje van de brug weg moet tikken wanneer je storm gooit
met de dobbelsteen. Als de brug instort, verliezen we! Als alle schaapjes op het droge zijn,
hebben we samen gewonnen!
SC 14 Woolfy Een leuk en spannend samenwerkingsspel voor 1 tot 4 spelers vanaf 5
jaar, gebaseerd op het beroemde sprookje van de 3 biggetjes. De spelers proberen een
stenen huis te bouwen om de 3 biggetjes te beschermen tegen de wolf, zodat deze ze niet
te pakken kan krijgen. Bouw samen het stenen huis voordat de wolf alle biggetjes in de
pan heeft gestopt! Gelukkig kunnen de biggetjes schuilen in het huisje van stro, in het
huisje van hout en in het bakstenen huis. Wanneer het bakstenen huis af is en de 3
biggetjes zitten erin, is het ons gelukt en verliest de wolf. Slaagt de wolf erin alle biggetjes
in te halen en in zijn kookpot te stoppen, dan is het niet gelukt en wint de wolf!

SC 15 Cacaphony De speler is verdwaald in het bos en is geblinddoekt en kan alleen
vooruit komen door de geluiden die zijn vrienden maken. Hij vindt zijn kat en laat hem door
de open plek ontsnappen voordat de tijd om is. Een spel voor samenwerking, geheugen
en handigheid, met gegarandeerde lachbuien.
SC 16 Rainbowland/Zonnereis Zonnereis is een coöperatief spel waarbij elke speler
met een eigen kleur pionnen speelt. Doel van het spel is om allemaal bij de zon te komen
en elkaar daarbij te helpen. Je mag je worp aan een ander geven als dat gunstig is. En...
dan mag je zelf nog een keer gooien! Kinderen leren zo te kijken wat de ander nodig heeft.
Ze ontdekken het plezier van elkaar helpen. Het spel eindigt wanneer iedereen in de zon
is aangekomen.
SC 17 Parado Kom je ook naar het grote verkleedfeest? Iedere speler verkleedt een
aantal kinderen met gekke combinaties van verkleedkleren en voorwerpen. Als we bijna
klaar zijn met verkleden komen de eerste bezoekers kijken. Zijn ze er allemaal, dan begint
de grappigste parade die je ooit hebt meegemaakt! Parado is een coöperatief spel waarin
de lol centraal staat. De spelers helpen elkaar om maffe outfits te maken!

SC 18 Sleeping crump/Slapende reus De oude reus heeft de schatten uit het dorpje
meegenomen. De dorpsbewoners moeten samen proberen de schatten terug te halen.
Maar pas op de reus mag niet wakker worden.
SC 19 Kleine avonturen voor groepen Dit blik bevat kaarten met leuke
spelactiviteiten die met weinig voorbereiding makkelijk zijn uit te voeren op school, tijdens
een feestje, in het gezin en zelfs op kamp! De activiteiten bevorderen het creatief denken,
het samenspel en zorgen voor een flinke dosis speelplezier. Speel met Pingpongschieters,
doe de sinaasappeldans of bouw jullie eigen Eiffeltoren!
SC 20 Kom d'r Bij De bijen vliegen van de korf naar de bloemen om nectar te
verzamelen. Daarna vliegen ze terug naar de korf om honing te maken. Samen zorgen de
spelers ervoor dat de bijen de weg weten te vinden. Maar ze kunnen ook verdwalen... Met
de mooie zeshoekige tegels kunnen kinderen urenlang spelen.

SC 21 Reuzen frisbee Deze reuze frisbee is mooi sport- en spelmateriaal met groepen.
Samen spelen om de frisbee zo lang mogelijk in de lucht te houden. De frisbee is gemaakt
van nylon stof en is opvouwbaar en is daardoor makkelijk op te bergen of mee te nemen
op kamp, sportdag, vakantie. Lichtgewicht en goed bestand tegen scheuren. Door de
nylon stof glijdt deze frisbee heel soepel door de lucht.
SC 22 Tekenspel extra groot De reuze variant van het coöperatieve team-tekenspel.
Te gebruiken met kinderen, jongeren en volwassen en ook in grote groepen. De
doorsnede is 43 cm. In het midden wordt een stift bevestigd. De deelnemers bewegen de
stift gezamenlijk via de touwtjes die ze vasthouden. Inclusief een kopieervoorbeelden van
geometrische vormen die je kunt kopiëren en samen kunt tekenen. Of spelers kunnen zelf
bedenken wat ze samen gaan tekenen.
SC 23 Cijfertoren De kinderen maken een cirkel en houden het touw vast. Nu spannen
ze gezamenlijk de touwen zo, dat het bord met de hakenketting over de houtklossen
gebracht wordt. Oppakken, en dan verplaatsen. Maar kloppen de houtklossen wel? Want
Jan ziet cijfers, Marie ziet aan de andere kant van de kring alleen stippen en Jaap herkent
alleen de kleuren. Dit is bewust gedaan, het bevordert de spraak en het
inprentingsvermogen. Zonder communicatie lukt het spel niet.

SC 24 Coördinatiespel Dit spel stimuleert samenwerken als team. De spelers zorgen
er samen voor dat de ballen het parcours afleggen en op de juiste plek terecht komen.
Houten houder met 3 uitdagingen van kunststof.
SC 25 Water-Knikkerbaan Met deze water- en knikkerbaan kunnen kinderen samen of
alleen in de zandbak een parcours maken waar de knikkers vanaf kunnen rollen of het
water van af kan stromen. Lekker samen of alleen bouwen aan deze knikker- of waterbaan
in de zandbak. Ook binnen te gebruiken als knikkerbaan in combinatie met bijvoorbeeld
houten blokken.
SC 26 Dansdoek Een groot doek met lussen om vast te houden. Probeer met z'n allen
samen te werken om de spellen die in de uitleg staan te volbrengen. Je kan natuurlijk ook
zelf activiteiten bedenken. Bij het doek zit ook een softbal.

EI 66 Waterpark Pinypon In het waterpark vind je alles wat je nodig hebt voor een
leuke dag in het water. Met een waterglijbaan, roterend zwembad, kleedkamers en zelfs
een jacuzzi met bubbels, om extreem te ontspannen! Lekker afkoelen in de bar of
uitrusten in een hangmat in de schaduw. Iedereen zal het naar zijn zin hebben! Beleef een
heerlijke zomerdag met Pinypon.
EI 130 Dokterstrolley Geef je patiënten de nodige verzorging! De Smoby medische
trolley bevat alles wat je nodig hebt. Op de computer kan je de hartslag aflezen.

EI 161 Trein Wild-West Mooie treinbaan waarmee je je direct in het wilde westen leeft
bij de indianen. Inclusief brug, trein van 32cm en leuke accessoires die het wilde westen
stadje tot leven roept.
EI 162 Noordpool Tolo De ijsberg bestaat uit 4 onderdelen die ook los van elkaar te
gebruiken zijn. Met de pool dieren en Eskimo's van dit thema kunnen kinderen een hele
Noordpool bouwen rondom de ijsberg. Stimuleert het fantasiespel.

Ga 39 Foto Safari Ga mee op safari en fotografeer de gekste dieren! Richt de Photo
Safari camera en probeer van jouw favoriete dierenfamilie 4 foto's te verzamelen.
Gb 28 Billy Bones Een prachtig uitgevoerd actiespel dat kinderen van alle leeftijden zal
aanspreken. De piraten hebben de schat gevonden maar let op: wie loopt er met zijn
piraat juist op de plek waar het geheimzinnige skelet de schat komt terughalen???

Het is een feit! Geregeld op de beursvloer van november 2015!
Met dank aan Ottens Vallei Notaris!
Speelotheek de Bolderwagen gaat nu definitief verder als
SPEELOTHEEK VEENENDAAL
Met een nieuwe website en nieuw e-mailadres:
speelotheekveenendaal@jimdo.nl
speelotheek.veenendaal@outlook.com

Vanaf woensdag 2 maart wordt er in buurthuis t' Turfke een inloop met kinderactiviteiten
georganiseerd. Voor de kinderen van 6 t/m 10 jaar, van 14.30 tot 16.00 uur. Dit is een
samenwerking tussen Veens, RocA12 en de speelotheek. De studenten van de opleiding
pedagogisch medewerker organiseren een leuke spel/knutselmiddag met spelmaterialen
van de speelotheek. Iedereen is van harte welkom! Vertel het door!

Zondag 6 maart 2016 is de Europese Dag van de Logopedie.
Deze dag staat in het teken van de taalontwikkeling bij jonge kinderen.
Daarom organiseert de Praktijk voor Logopedie Hage & Kalter samen met Speelotheek
Veenendaal op zaterdag 5 maart een informatieochtend en inloopspreekuur.
INLOOPSPREEKUUR
Van 9:30 uur tot 11:00 uur zijn de logopedisten aanwezig in de speelotheek om u te
informeren en advies te geven over spelmateriaal om de taalontwikkeling te stimuleren.
Met welk spel breid je de woordenschat uit? Hoe maak je van een lottospel een taalspel?
Ook is er aandacht voor het mondgedrag en vloeiendheid.
Wanneer kan je kind uit een gewone beker drinken?
Welke lepel is geschikt voor de eerste hapjes? Wat moet ik doen als mijn kind hapert?
INFORMATIE OCHTEND
Aansluitend kunt u van 11:00 tot 12:00 uur gebruik maken van het inloopspreekuur.
U kunt met uw kind terecht bij de logopedist voor al uw vragen over de spraak- en
taalontwikkeling van uw kind, maar ook over meertaligheid, eten en drinken, mondgedrag
en vloeiendheid van praten.
Op woensdag 9 maart organiseert Bibliotheek Veenendaal samen met Speelotheek
Veenendaal en Home Start weer een mamacafé voor (groot)ouders met hun baby/peuter,
van 10.00-12.00 uur.
Deze keer een speciale bijeenkomst die plaats vindt van 10.30-11.30 uur en heeft als
thema: ‘Dat lust ik niet!’ Kinder-eetcoach Chantal Riesebosch van ‘Spruitjes en Zo!’ is
hierbij aanwezig.

Hoe hou je het gezellig aan... tafel?Veel jonge ouders zullen het herkennen: je eens zo
gemakkelijke en tevreden baby’tje is zomaar veranderd in een koppige peuter of kleuter,
die aan tafel steevast weigert om ook maar één hapje te proeven van wat er op zijn bordje
ligt. Het kan je tot wanhoop drijven: hoe kun je ervoor zorgen dat er toch wordt gegeten?
Wat heeft je kind eigenlijk nodig? En hoe hou je het gezellig aan tafel? Tijdens een
informeel gesprek kunnen moeders en vaders hierover met elkaar van gedachten en
ervaringen wisselen. Chantal Riesebosch geeft daarbij volop praktische tips vanuit haar
ervaring als kinder-eetcoach en moeder van vier kinderen.
‘Spruitjes en Zo!’ is een landelijk netwerk van gewichtsconsulenten en diëtisten die
begeleiding en coaching bieden bij overgewicht en eetproblemen. Daarnaast verzorgen de
coaches themabijeenkomsten en gastlessen op scholen en locaties voor kinderopvang.
Chantal Riesebosch is met haar praktijk ‘Goed Eten’ te Veenendaal aangesloten bij
‘Spruitjes en Zo!’. Voor meer informatie: www.praktijkgoedeten.nl of
www.spruitjesenzo.nl.
Deelname aan het mamacafé is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Het
mamacafé vindt plaats op de jeugdafdeling op de 1e verdieping.

16 maart: Spelmiddag in Week van de Hoogbegaafdheid
Met Speelotheek Veenendaal en Wereldkidz Balans
Woensdag 16 maart organiseert Bibliotheek Veenendaal in samenwerking met
Speelotheek Veenendaal en Wereldkidz Balans een spelmiddag voor slimme kinderen in
de basisschoolleeftijd. Van 13.30 tot 16.00 uur is er speelgoed
beschikbaar dat speciaal is toegespitst op deze doelgroep. Ook kunnen kinderen
deelnemen aan rondjes filosoferen over kunst. Deelname is gratis.
Speciaal speelgoed
Het is lastig om voor een kind dat talent heeft of (hoog)begaafd is, voldoende uitdaging te
vinden. Niet snel is iets ‘goed genoeg’. Speelotheek Veenendaal heeft divers speelgoed in
haar collectie dat is toegespitst op slimme kinderen. Het gaat om speelgoed dat net dat
extra stukje uitdaging kan geven waaraan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
behoefte hebben.
Rondjes filosofie
Tijdens de spelmiddag kunnen kinderen onder leiding van Wereldkidz Balans
(Veenendaalse basisschool met een topklas voor hoogbegaafde kinderen) ook meedoen
aan rondjes filosoferen over kunst in de kunstuitleen. Kunst vormt een prachtige aanleiding
tot filosoferen. Kinderen krijgen meer plezier in het kijken naar kunst. Het samen praten en
nadenken over kunst vergroot hun emotionele betrokkenheid. Ook leren ze beter
zelfstandig na te denken.

Hoogbegaafdheid
Wat is nu precies hoogbegaafdheid? Er is nog veel onduidelijkheid over wat
hoogbegaafdheid precies is. Wanneer ben je hoogbegaafd en wanneer 'gewoon'
intelligent? Als je intelligent bent, heb je een goed verstand. Als je hoogbegaafd bent, heb
je een goed verstand maar vaak ook een speciale manier van denken en handelen. Je
denkt en werkt in grotere sprongen dan andere leerlingen. Je bent creatiever in het
bedenken van oplossingen en zelfstandiger in je handelen.

Wij zijn gesloten op:
Goede Vrijdag: 25 maart
Zaterdag: 26 maart
Koningsdag: 27 april
Meivakantie: 1 mei t/m 9 mei
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus

