Nieuwsbrief februari 2016

Een nieuwsbrief met nieuw speelgoed, uitleg nieuwe speelgoed categorie en het letterfeest in de
bibliotheek.
OA20 Winnie the Pooh Reeksen: Een associatie-spel met Winnie the Pooh en zijn onvergetelijke
avonturen. In de doos vinden we gekleurde kaarten die op de goede manier gecombineerd,
gebeurtenissen voorstellen die plaatsvonden in het Honderd Bunder bos. Door de gebeurtenissen
samen te stellen volgens de volgorde in de tijd, ontwikkelt het kind zijn waarnemingsvermogen en
zijn logische en intuïtieve vaardigheden.
Ga 11 Mijn 1e kleurenspel Sesamstraat: Op speelse wijze leren de kleuters kleuren
onderscheiden en herkennen. Alle kralen zitten aan de linkerkant van de kralenboog.
De kleurendobbelsteen wordt gegooid. Elk kind probeert de 6 kralen in de volgorde van hoe de
kralen op de boog zitten naar de rechterkant te krijgen. Als je een kleur hebt gegooid die mogelijk
is om te verschuiven dan mag je die kraal verschuiven. Heb je een andere kleur gegooid, dan is je
beurt voorbij. Dit spel is heel geschikt voor kleuters van 3 tot 5 jaar. Het ontwikkelt hun
observatievermogen en leert ze kleuren te herkennen, onderscheiden en benoemen.

Ga 22 Met Nijntje op stap: Het speelbord bestaat uit een parcours met gekleurde vakken. Een
stapeltje kaarten komt overeen met enkele van de vakken op het bord.
Wie aan de beurt komt, dobbelt de kleurendobbelsteen en verplaatst zijn Nijntje naar het
eerstvolgende vak van dezelfde kleur. Staat daar reeds een figuur, dan moet die terug naar af.
Dobbel je de ster dan draai je een kaart om en gaat je Nijntje naar dat vak (dan kan voor of
achteruit zijn). Wie het eerst zijn Nijntje bij tante Trijn brengt, wint dit eenvoudig spel.
Ga 26 Jumbolino: Jumbolino is een leuk kinderspel. Door de ogen van dobbelstenen bij elkaar op
te tellen of van elkaar af te trekken, leren kinderen spelenderwijs rekenen terwijl ze hun clown bij
elkaar puzzelen. Wie aan het einde de meeste clowns gespaard heeft, wint!

Ga 45 Cars Mens erger je niet: Weet jij jouw autootjes als eerste naar je thuishaven te brengen of
zitten je tegenstanders je steeds dwars? Speel het spel tactisch en win deze race!
Ga 48 Winnie the Pooh Memo: Draai alle kaartjes op de kop en probeer zoveel mogelijk paren bij
elkaar te vinden. Wie de meeste paren heeft, wint

Gb 26 Stap op: Elke speler heeft 5 kaarten in de hand. Met de klok mee speelt nu elk op zijn
beurt; eerst een kaart nemen van de bank en direct daarna een kaart wegleggen. Probeer je
tegenstander te belemmeren maar wel je zo snel mogelijk je eigen tocht uit te spelen. De winnaar
is de speler die het eerst de omschreven tochten (8 x 5 km, 4 x 6 km, 2 x 8 km en 2 x 10 km) en
dus in totaal 100 km heeft gemaakt.
EI 32 Poppenwagentje met pop: Een rieten poppenwagen in een snoezige Old Schooluitvoering. Wedden dat heel veel mama's deze nog kennen van vroeger? Maar deze is toch echt
voor kinderen van nu! Mooi retro speelgoed, terug van nooit weggeweest!
De pop is speciaal voor de allerkleinste kinderen. Omdat de kleding, het lijfje en het hoofdje stevig
aan elkaar zijn genaaid, kunnen geen kleine onderdelen losraken. Bovendien kan de pop in de
wasmachine en zelfs in de droogtrommel, handig! Deze babypop is van zachte roze badstof . Een
ideale eerste pop voor de allerkleinsten!
EI 159 Scheerkoffer: Welke jongen doet het niet: scheren en toilet maken net als papa? Met deze
houten scheerset in een koffertje kun je naar hartenlust veilig oefenen. Alles zit erin om 's morgens
fris en verzorgd voor de dag te komen: een scheermes, flesjes deodorant en een lekker luchtje,
een tandenborstel en tandpasta, een kam en een haardroger. En een spiegeltje in de koffer mag
natuurlijk niet ontbreken, want het resultaat mag gezien worden!
Ontdek de spannende wereld van de containerhaven.

EI 160 Containerboot en truck: Ontdek de spannende wereld van de containerhaven.
Laden, lossen, rijden en varen met de havenserie van New Classic Toys.
M8 Trommel met instrumenten: Met een Parum Pum Pum Drum heb je 7 muziekinstrumenten in
één. En wat voor een instrumenten!Ooit gehoord van een tamboerups, een rammelbij of een
shaka-shaka ei? Een vrolijke trommel vol geluiden om te spelen in jouw eigen ritme.
M10 Accordeon:Een kleine accordeon voor grote muzikantjes!
Doe je handen in de bandjes, druk de knoppen in en spelen maar. Het publiek zal versteld staan
van jouw muzikale talent op deze accordeon. Het instrument is glimmend blauw en het bewegende
harmonica-gedeelte heeft een vrolijk ruitmotief. Hiermee speel je de sterren van de hemel!

Vanaf 9 februari heeft de speelotheek een nieuwe speelgoed rubriek.
SC: Spel Coöperatief. In deze rubriek zitten coöperatieve spellen vanaf 3+.
In coöperatieve spellen staat samenwerking centraal. In deze samenwerkingsspellen speel je niet
tégen elkaar maar mét elkaar. Er zijn geen tegenstanders, het spel zelf zorgt voor de uitdaging. Bij
coöperatieve spellen hebben alle spelers hetzelfde doel. De spelers winnen of verliezen samen!
Met deze coöperatieve spelvormen leren kinderen en volwassenen overleggen, naar elkaar
luisteren, samen beslissingen nemen en creatief denken. Ervaar de kracht van samenwerking!
Deze spellen kunt u dan vinden in de kast waar ook de andere spellen staan. Allemaal bij elkaar
met een sticker van de minimale leeftijd erop.

Nieuws van de bibliotheek:

Letterfeest voor kinderen uit groep 3 in De Cultuurfabriek
Spelcircuit met woord- en taalspelletjes en gratis inschrijven
Woensdag 17 februari organiseert Bibliotheek Veenendaal een letterfeest voor kinderen uit
groep 3. Het feit dat deze kinderen nu kunnen lezen, is een feestje waard! Van 14.30 tot 16.30
uur kunnen ze in De Cultuurfabriek een spelcircuit doen. Deelname is gratis, ook voor nietleden.
Lekker lezen
Van september t/m januari leren kinderen in groep 3 alle letters en klanken. Ter afsluiting van
deze periode organiseert Bibliotheek Veenendaal een letterfeest. Als kinderen alle letters
kennen, kunnen ze beginnen met lezen! En leesbevordering staat centraal bij de bibliotheek,
waar je een grote collectie eerste leesboekjes vindt. Door veel te oefenen, leren de kinderen
steeds beter lezen. En van meer lezen word je beter in taal!
Woord- en taalspelletjes
Kinderen die woensdagmiddag 17 februari deelnemen aan het letterfeest, worden door middel
van allerlei woord- en taalspelletjes gestimuleerd om nog meer met taal bezig te zijn. Het
letterfeest vindt plaats in de vorm van een spelcircuit. Deelnemers kunnen in willekeurige
volgorde de verschillende onderdelen doen. Als de kinderen klaar zijn, ontvangen ze een klein
cadeautje. Onderdelen van het spelcircuit zijn:


gedicht zonder ‘t’; maken van een lettertekening



leesestafette met gedichtjes



voorlezen



puzzelen



letterspelletjes

Gratis inschrijven
Kinderen die deze middag lid worden van Bibliotheek Veenendaal, betalen geen inschrijfgeld.
Dat betekent €3,- voordeel. Bij inschrijving is legitimatie verplicht.
Meer informatie: Geke Tadema en Emmy van Arkel, bereikbaar in De Cultuurfabriek via
gt@bibliotheekveenendaal.nl of eva@bibliotheekveenendaal.nl.

