Nieuwsbrief september 2016

In deze nieuwsbrief informatie over: nieuw speelgoed, mamacafe, jureren van spellen door
montessorischool, thematafel, opening in de vakantie.

OR 3 Breuken: pizza, appels en werkbladen
Leer breuken begrijpen door pizza's te snijden of appels te
delen.
Met werkbladen om breuken te leren herkennen en te
vereenvoudigen.
Leer breuken begrijpen door pizza's te snijden.
De set bestaat uit 3 rubberen pizza's. Een daarvan bestaat uit 2
halve pizza's, 1 uit 4 kwarten, en 1 uit achtsten. Aan de
onderkant van elk stuk staat dan ook 1/2, 1/4 of 1/8.
Compleet met 3 pannetjes, een pizza snijder en opschepspatel.
Breuken leren en delen is een “appeltje” met deze set van 4 appeltjes. Leer optellen en aftrekken met
breuken. Heel, 1/2, 1/3 en1/4. Inclusief ideeën gids. De onderdelen blijven aan elkaar zitten door de
ingebouwde magneten. De appeltjes zijn gemaakt van plastic en daardoor makkelijk te reinigen.
Prikkelt tevens de fantasie en het twee handig samenwerken.
OC 45 Mini Loco Paard 1e woorden
Mini Loco is het meest gebruikte leerspel op de basisschool. Kinderen kunnen zelfstandig de
opdrachten maken en controleren. Mini Loco, het allerleukste leerspel. Paarden uitvoering met
leesopdrachten.
OC 46 Mini Loco Voetbal 1e woorden
Mini Loco is het meest gebruikte leerspel op de basisschool. Kinderen kunnen zelfstandig de
opdrachten maken en controleren. Mini Loco, het allerleukste leerspel. Voetbal uitvoering met
leesopdrachten.

OC 48 Mini Loco Voetbal 1e sommen
Mini Loco is het meest gebruikte leerspel op de basisschool. Kinderen kunnen zelfstandig de
opdrachten maken en controleren. Mini Loco, het allerleukste leerspel. Voetbal uitvoering met
rekenopdrachten.
OC 49 Mini Loco Paard 1e sommen
Leren rekenen is best lastig, maar ook leuk. Zeker als het over jouw lievelingsdier gaat! Over paarden
wil jij alles weten, dus deze sommen kun je vast uitrekenen. Veel plezier!
Met dit unieke spelsysteem controleert je kind zelf of het de opdrachten goed heeft gemaakt. Zo
ontwikkelt je kind zich spelenderwijs. Loco mini is het meest gebruikte leerspel op de basisschool.

OT 12 Leesspelletjes
Leesspelletjes is een doos met 6 leuke activiteiten, waarmee kinderen van 4-6
jaar leren lezen, woorden en teksten leren begrijpen. De spelletjes hebben
verschillende moeilijkheidsgraden. Je kind kan bovendien dankzij een
zelfcorrigerend systeem, zelfstandig nakijken en zijn/haar vooruitgang
bekijken. Zes verschillende spellen: woorden met 2 lettergrepen; rijmwoorden;
elementen in zinnen; zinnen maken; dezelfde letters; verhaaltjes voltooien.
Ga 27 Stratego Junior.
Word aanvoerder van een middeleeuws fantasieleger met ridders, prinsessen... en zelfs draken! En
probeer de vlag van je tegenstander te veroveren, in deze Stratego-versie met eenvoudigere regels,
speciaal voor kinderen. Twee speelvarianten en uren speelplezier! Een Junior uitvoering van het
spannende spel Stratego. Beleef de spanning net zoals Stratego Original. De ridder en de prinses
strijden hand in hand om de vijandelijke vlag te veroveren.
Speel het spel met 2 tot 4 spelers. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
GC 49 Stratego.
Stratego Original is een spel vol avontuur en verrassingen. Jij bent de opperbevelhebber van je eigen
leger. Terwijl je je eigen vlag bewaakt, probeer je die van je tegenstander te veroveren!
Deze uitvoering van het klassieke spel van aanval en verdediging heeft een extra spelvariant: Stratego
Duel.
GC 51 Pandemic
Vernieuwde uitgave van het spannende bordspel Pandemic! Deze uitgave biedt twee nieuwe rollen om
te spelen en tevens nieuw artwork. Spelers zijn leden van een eliteteam dat ten strijde trekt tegen vier
bijzonder dodelijke ziektes. Je team reist over de hele wereld om de vloedgolf van infecties in te
dammen en om kennis en hulpbronnen op te doen om medicijnen te ontwikkelen. Lukt het je om op tijd
de geneesmiddelen te ontdekken? Het lot van de hele mensheid ligt in jouw handen! Inhoud:
speelbord, 115 kaarten, 6 houten markers, 7 pionnen en nog veel meer!

Rb 8 Zwanenschommel met stootstrips.

CD 39 Bosdieren Duplo
Set: 10584 het grote bos, 10583 vistochtje, 10582
dieren, 10581 eenden.
Midden in het grote bos ligt het DUPLO dierenpark.
Je vindt er alle bosdieren bij elkaar! Wandel langs
de hertenfamilie of stap in de auto voor een tochtje
naar het hol van de beer! Kun jij de paddenstoelen
vinden? En de noten? Terwijl we samen picknicken
op een open plek, komt het eekhoorntje
nieuwsgierig kijken. Gezellig vissen of naar de
eenden kijken. Deze sets bieden urenlang educatief
speelplezier voor dierenliefhebbers van 2-5 jaar.

CD 45 Taartjestafel Unico
Unico Cup Cake Design Koffietafel
Zorg jij dat de koffietafel klaar staat? Bouw met de bouwstenen van Unico
mooie gebakjes, een kopje en een koffiekan. Alle blokjes zijn eenvoudig op
bergen in het tafeltje.

M 35 Boomwhackers
Wat zijn boomwhackers?
Boomwhackers zijn vrolijk gekleurde lichtgewicht, holle, kunststof buizen,
verschillend in lengte en daardoor verschillend in toon. Ze worden in
Nederland ook wel boembuizen genoemd. Elke kleur correspondeert met
een vaste toon. Met boomwhackers leer je ritme, melodie, harmonie en
akkoorden op een speelse manier door het raken van objecten, andere
boomwhackers of het eigen lichaam. Kinderen vinden de buizen erg leuk.
De Boomwhackers zijn makkelijk bespeelbaar en op diverse manieren
inzetbaar voor een rijke leeromgeving. Een aanrader voor iedere klas.
Veelzijdige instrumenten
Naast muzieklessen kunnen de boomwhackers ook gebruikt worden voor
schoolse vaardigheden zoals beginnende geletterdheid en rekenen: een
ritme maken van lettergrepen, hakken-en-plakken, tellen, etc. Er zijn op
internet veel interessante, goede, muzikale, boeiende filmpjes en
voorbeelden te vinden van kinderen, jongeren en volwassenen die met
boomwhackers werken. Ga op zoek en laat je inspireren!
Wat zit er in de set?
De basisset, genaamd diatonische set, voorziet je in de tonen C-D-E-F-GA-B-c’ oftewel de 8 tonen van de ‘do-re-mi’ toonladder. Daarnaast zijn er
verschillende aanvullende sets beschikbaar, zoals de chromatische set
met daarin kruizen en mollen en een set met lange buizen voor de
bastonen, of een pentatonische set. Met de zwarte octavatordoppen kun je
de basisset buizen een octaaf lager laten klinken.
In deze link vind u liedjes in een powerpoint:
http://www.meesterharald.nl/muziek/boomliedjes.htm
Oktober thema op de speelotheek:
Deze maand staan onze rekenspellen in de aandacht. Vanaf al jong leren onze kinderen getalsbesef,
termen als meer en minder, groot en klein en evenveel komen aan de orde in de peuter- en
kleuterleeftijd. Vanaf de basisschoolleeftijd, gaat het 'echte' werk beginnen.
Als speelotheek hebben wij diverse spellen en materialen die daarbij kunnen ondersteunen.
Van Het Eerste rekenen, houten cijferpuzzels en een cijferbord, tot een klok, Lego rekenspel,
Breukenspel, Curlingspel en Tiptoi.
Voor elke leeftijd hebben we spellen, ze staan in de hal op de tafel en zijn uiteraard te leen!

te

Mamacafe thema oktober: herfst.
De speelotheek verzorgt op de startochtend 5 oktober bijpassend materiaal. Pb 11 biologie puzzels:
boom, paard en vis.
Het mamacafe wordt elke woensdag georganiseerd Bibliotheek Veenendaal samen met Speelotheek
Veenendaal en Home Start weer een mamacafé voor (groot)ouders met hun baby/peuter, van 10.0012.00 uur. Deelname aan het mamacafé is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Het mamacafé
vindt plaats op de jeugdafdeling op de 1e verdieping.

Deze maand start weer het jureren van spellen door
leerlingen van de bovenbouw van het Montessori
Kind Centrum Aan de Basis . De leerlingen gaan in
kleine groepjes een spel spelen dat door een
vrijwilligster wordt uitgezocht. Ze krijgen uitleg en
spelen dan samen het spel. Na afloop mogen ze
samen een formulier invullen waarop ze kunnen
invullen voor welke leeftijd ze het geschikt vinden en
waarom het spel leuk / niet leuk is. Ook geven ze soms
verbeteringen aan, of andere ideeën hoe je het spel ook
kan spelen. Als laatste geeft elke leerling een cijfer en
komt er een gemiddeld cijfer uit. De verslagen komen op
de website te staan, onder speelgoed – recensies én in
de volgende nieuwsbrief van de Speelotheek.

Tijdens de herfstvakantie (16 t/m 23 oktober) zijn wij gesloten tijdens onze reguliere openingstijden. We
zijn wel geopend op donderdag 20 oktober van 10 tot 14 uur.

