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Doen alsof maakt slim
Spelen dat je elfje of astronaut bent stimuleert de ontwikkeling van belangrijke geheugenfuncties,
zeggen Amerikaanse wetenschappers na onderzoek onder 110 kleuters. Deden de kinderen vaak
doen-alsofspelletjes, en hoe groot was hun fantasie daarbij? Ook de executieve breinfuncties
werden gemeten, zoals cijfers onthouden en aandacht verleggen.
Vervolgens werd een deel van de kleuters vijf weken lang dagelijks een kwartier gestimuleerd tot
rollenspelen. Anderen moesten in die tijd aan de slag met een bal of kleurpotloden en een derde
groep deed de gebruikelijke klasse-activiteiten.
Alleen de fantasiegroep presteerde na vijf weken beter op geheugentests. Hoe fantasierijker het
spel, hoe groter het effect.
'The effects of fantastical pretend-play on the development of executive functions, Journal of
Experimental Child Psychology' (Psychologie magazine april 2016).
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CD 38 Winkeltijd Set: 10587 café, 10586 ijswagen, 10585 moeder en kind, 10546 supermarkt.
De klant doet al haar boodschappen in de goed gevulde winkel. De vriendelijke winkelier verkoopt
allerlei producten, zoals heerlijk fruit, groenten, brood, melk, bloemen en zelfs hondenvoer. Nadat
de klant heeft betaald aan de kassa brengt ze haar boodschappen naar huis met de auto. Op een
warme zomerdag is er niets lekkerder dan een heerlijk koud ijsje! Als de kinderen het belletje van
de ijswagen horen, rennen ze erop af! Aardbei of vanille, welke smaak kies jij? Of ga je toch liever
voor chocolade-ijs? De ijscoman van de ijswagen heeft het allemaal! Nadat hij het ijs heeft
uitgedeeld en het geld heeft ontvangen, rijdt hij weer vrolijk verder door de stad, op zoek naar
nieuwe klanten. Laten we gezellig een kopje koffie drinken in het café. De ober staat al klaar om
jou te helpen. Proef van alle taartjes en betaal aan de kassa.
D 1 Vormen en Stapeltoren Greentoys Allebei gemaakt van gerecyclede melkflessen.
Duurzame en kindveilige variant van het klassieke baby- en peuterspeelgoed. De ronde
stapelvormen nodigen bouwers uit om hun fantasie te gebruiken. Je kunt een hoge toren bouwen,
maar ook eens kijken wat er gebeurt als je hem anders in elkaar zet of een ronde schijf als een tol
laat rond draaien op tafel. De vormenstoof en blokjes hebben een ideale afmeting en gewicht voor
kleine dreumeshandjes. De ellips-vormige stoof is gemakkelijk te open en te sluiten door de twee
helften van elkaar te draaien. Voor kleine kinderen goed voor de hand-oog coördinatie en
kleurherkenning.

EI 163 Kookplaat met servies/eten Alles gemaakt van 100 % gerecyclede melkflessen. Dit
vrolijk gekleurde en bijzonder kookplaat met servies. Zet het vuur maar hoger en kook een
overheerlijke groene maaltijd. Deze 2 pits kookplaat heeft 3 knoppen op de voorkant die elk 360
graden kunnen draaien. Het is lunchtijd bij uw favoriete sandwich shop! Deze 15-delige set is
stapelbaar. Het meegeleverde mix-en-match speelvoedsel wordt geleverd met alle
bevestigingsmateriaal om twee complete broodjes klaar te maken.
EI 164 Watervliegtuig en veerboot Dit watervliegtuig is klaar voor milieuvriendelijke
opwinding in de lucht of op zee. Dit uitbundige gele en groene watervliegtuig heeft een draaiende
propeller en brede pontons. Speciaal ontworpen om te blijven drijven. Hierdoor kunnen jonge
kapiteins gemakkelijk navigeren van water naar lucht en weer terug. Zet koers met de Green Toys
® Veerboot voor een leuke reis naar een van onze Waddeneilanden. Wat ook het avontuur is dit
twee verdiepingen tellende schip is klaar om de open wateren te bevaren. Deze veerboot wordt
zelfs geleverd met twee Green Toys Mini auto's. Gebruik de uittrekbare oprit om de boot te laden.
In het ruime onderste niveau is er plaats voor Green Toys Mini Voertuigen. Het open bovenste dek
beschikt over twee kleine banken aan elke kant, evenals elf ramen. Dit speelgoed is gemaakt van
100% gerecycled plastic melkkannen.
EI 194 Disney Serveerwagen Het Smoby Disney Prinses serveerwagentje bevat alle servies
en accessoires om met andere prinsessen thee te drinken: glazen, kopjes, borden, taartjes,
bestek, suikerpot en melkkan.

EI 196 Hijskraan en vrachtwagen Wat is dit een stoere houten hijskraan, voorzichtig met de
lading, want het is heel zwaar… hijsen maar. Vervoer de vracht met de vrachtwagen.
EI 198 Toet toet Racecircuit Ben je klaar voor de grote race op het Toet Toet Auto's Super RC
Racecircuit? Gebruik de afstandsbediening om Rick RC Raceauto te besturen en race naar vier
stuntplaatsen om de raceauto coole stunts te laten doen. Beweeg de vlag, begin met de race en
gebruik de route-wisselaars om een route te kiezen. Beweeg de raceauto over de 9 Magische
Sensors en luister naar vrolijke reacties. Race ook tegen een andere RC raceauto en wordt de
kampioen van Toet Toet Auto’s Stad! Inclusief 2 Raceauto's.
EI 200 Vrolijke vriendjes Huis Het VTech Vrolijke Vriendjes Magisch Speelhuis bevat drie
verdiepingen en een tuin. Ga op ontdekking en plaats een vriendje op één van de zeven Magic
Points voor volop interactief speelplezier. De vriendjes reageren met vrolijke zinnetjes, melodietjes
en gezongen liedjes! Plaats een vriendje in de lift en deze zal omhoog of omlaag bewegen. Als je
twee vriendjes in de speelkamer plaatst, hoor je een leuk gesprek en gaan ze samen zingen!

EI 201 Fondue Geen speelfeestmaaltijd is compleet zonder lekker eten of een lekker dessert!
En wat is er leuker dan een lekkere vlees/vis, brood of chocolade fondue? Zet de fonduepan maar
aan, dip de stukjes vlees/vis, brood of fruit in de pan en eet smakelijk. Een leuk fantasie
keukenspel om met 2 te spelen!
EI 202 Smoothieblender Met deze blender maak je de lekkerste smoothies. Bij deze blender
worden, behalve het houten mesje, ook nog een aardbei, een appel en een banaan en peer
meegeleverd. Deze stukjes fruit zijn deelbaar en zitten met elkaar verbonden door middel van een
stukje klittenband. Ook zitten er kant en klare smoothies in de set voor nog meer speelplezier.
EI 203 Sushi Verse sushi en twee paar stokjes - meer heb je niet nodig voor een heerlijk etentje.
En je hoeft het niet te koken met deze uitgebreide set.

Ga15 Elefun Elefun blaast prachtig gekleurde vlinders de lucht in door zijn slurf. Kies een netje
en race om vlinders te vangen wanneer ze door de lucht vliegen. Als alle vlinders zijn gevangen,
tel je hoeveel je er hebt, want wie de meeste vlinders vangt wint het spel!
Ga 58 Billie Aap Billie Aap is hartstikke ondeugend en loopt en schudt alles bij elkaar. Ben jij
klaar voor het knotsgekke apenrace-, ringgooi- en billendans-spel? Ren achter Billie Aap aan en
gooi je gekleurde ringen om zijn staart. Pak als eerste de banaan uit zijn bek, je wint het spel en
mag samen met Billie Aap een overwinningsdansje doen!
Ga 60 Nijntje geluiden raden Dit leuke spelletje is geschikt voor de allerkleinsten! Met
illustraties van Nijntje. Bij dit spel horen twee onderwerpen: dieren en alledaagse voorwerpen.
Druk op de knop en je hoort een geluidje. Staat het diertje of artikel passende bij je geluid op jouw
kaart, dan klap je het luikje dicht. Het spel heeft 3 speelmogelijkheden, die aansluiten bij
vaardigheden van het kind. Degene die als eerste alle luikjes dicht heeft en van de geluidsconsole
het teken krijgt dat het correct is, heeft gewonnen.

Gb 31 Levensweg junior In Levensweg Junior kies je je eigen avonturen en je eigen weg!
Levensweg Junior is een leuke, makkelijke manier om Levensweg te spelen. Dit grappige, snelle
spel werkt net als de versie voor volwassenen, maar met veel coolere autootjes en attracties. Kies
uit de Blauwe Wieler, de Roze Cabrio, de Gele Racer of de Groene Rijder en start je eigen leven.
Geniet van je tijd aan het strand of in de dierentuin – jij kiest! Verzamel sterren en kijk hoe de
actiekaarten en de attracties, zoals het Pretpark of de Chocoladefabriek, je lot kunnen veranderen.
Als jij als eerste 10 sterren hebt win je. Ben je op een geel actievakje geëindigd? Actiekaarten
leveren sterren of geld op! Maar bij sommige actiekaarten moet je sterren of geld weggeven. Je
moet verhaaltjes vertellen, dingen uitbeelden, en misschien zelfs wel een liedje zingen!
OI 8 Ruimtelijk bouwen met Duplo Met deze leuke creatieve inspiratiekaarten met Duplo
bouwvoorbeelden hebben kinderen nog meer plezier van de Duplo basisblokken. Deze set bevat
maar liefst 8 kaarten met 16 Duplo bouwvoorbeelden.
Met deze leerzame bouwkaarten kunnen kinderen allerlei verschillende thema's gemakkelijk zelf
kunnen (na) bouwen. Leuke bouwinspiratie voor klein en groot.
OM 21 Magnetisch kralenbord Een kralensorteerbord in de vorm van een klok. De gekleurde
magnetische kraaltjes/balletjes dienen met de magneetstift naar de vakjes met overeenkomstige
kleuren getrokken te worden. Als alle balletjes in de juiste vakjes liggen is het werk gedaan. Een
prima oefening voor de oog/hand coördinatie! De bovenkant van de klok is afgedekt met een
perspex plaatje zodat de balletjes er niet uit kunnen rollen.

Eindelijk! We laten de hagelbuien en kou definitief achter ons en gaan weer genieten van
het zonnetje en de gezonde buitenlucht! Nu nog alleen het allerleukste buitenspeelgoed
lenen bij de speelotheek en de kids zijn niet meer binnen te krijgen.
Leuke voorbeelden zijn de natuurontdekdoos, waarbij kinderen, samen met (groot)ouders
op expeditie in de natuur gaan. Of een doos met 1 of tweepersoons spellen, zoals
jongleerattributen, gooi- en vangmateriaal, grote domino, frisbee, kegelen, knikkeren,
zaklopen. Er komt vanaf eind mei nog meer buitenspeelgoed in de uitleen

Speelotheek in 't Turfke
Op de woensdagen 11,18 en 25 mei 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 het ROC A12, de Speelotheek en het buurthuis. 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!

De speelotheek zoekt u!

Uitleenmedewerker Speelotheek
Wij zoeken voor de Speelotheek een medewerker voor de woensdag en zaterdagochtend en de
vrijdagavond. Ruim voor openingstijd start je de computer op met 1 of 2 collega's en je loopt de
kasten na. Dan komen de leden binnen (vaak met kinderen) om speelgoed/spellen in te leveren en
nieuwe uit te zoeken. Als medewerker maak je een praatje, controleer je het speelgoed, lost
eventuele problemen op en neemt het speelgoed in. Ook leen je het speelgoed weer uit als ze iets
nieuws hebben uitgezocht. Verdere taken: vragen oplossen, meehelpen met tellen/zoeken van
speelgoed, inschrijven van nieuwe leden, schoonhouden van de Speelotheek.

Speelgoed controle en onderhoud
Speelotheek Veenendaal zoekt handige vrijwilligers die ons willen helpen met het verwerken van
speelgoed dat kapot is / waarvan onderdelen missen of je zoekt gevonden onderdelen bij het juiste
speelgoed. Je vindt het leuk om een spel weer compleet in de kast te kunnen zetten, zodat onze
leden er weer gebruik van kunnen maken. Ook het nakijken van dozen (eventueel verstevigen) en
de kasten nakijken of alles goed staat hoort ook bij de taken

Tuinhulp voor onze natuurbelevingstuin
Om de Speelotheek is een prachtige tuin in de maak, een natuurbelevingstuin, met een
blotevoetenpad, een bloemenweide, een groenten/kruiden/fruit tuin in de oude zandbak en nog
veel meer. Om dit alles te onderhouden zoeken wij mensen die ons een paar uur in de week willen
helpen met onkruid wieden, snoeien en nog veel meer. Tuinervaring is wel handig!

Klusser (m/v)
Een handige man of vrouw die ons wil helpen met allerlei klussen in de natuurbelevingstuin en de
Speelotheek. Wij zorgen voor de materialen en er is ook gereedschap. Er zijn nog een aantal
klussen waarvoor wij iemand zoeken: het verven van de borden buiten (van rood naar fris groen,
ons nieuwe logo) het maken van een verrijdbare vierkante meter tuin, het maken van een
compostbak. Verder hebben wij in de tuin nog diverse creatieve ideeën met recycle materialen.
Ook eigen creativiteit waarderen wij erg!

Tuinieren en kinderen? Dat kan prima !
Elke week zijn wij op de donderdag (als het mooi weer is en dat was het elke keer) van 11 tot 3 uur
in de natuurbelevingstuin bij de Speelotheek aan de slag. We onderhouden de
kruiden/groenten/fruittuin in de oude zandbak, het blotevoetenpad (erg leuk om samen overheen te
lopen), de bloemenvelden en nog veel meer.
Elke week is weer anders, rond lunchtijd zitten we uiteraard buiten en genieten van buiten eten en
drinken.

We zijn nog op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen. Kom een keer langs en zie hoe jij
en de kinderen kunnen genieten van actief buiten-zijn. Zeker in deze tijden van druk zijn, van tv en
I-pads is het voor iedereen goed om even het hoofd en lichaam een boost te geven door te
tuinieren. Uit onderzoek is gebleken dat hierdoor de hersenen zich beter ontwikkelen en je meer
rust in je hoofd krijgt. Ook zonder kinderen ben je welkom!
Kan je niet op donderdag maar wil je wel graag meehelpen in de tuin? Stuur een berichtje
naar speelotheek.veenendaal@outlook.comen we nemen contact met je op.
Lezen en bekijken wat we al gedaan hebben?
Op http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/tuin/ houden we een blog bij.

Fairtrade/fairmade
Veenendaal is Fairtrade, wij als speelotheek ook! Wij gebruiken Fairtrade koffie, thee en
chocomelk. Maar wij hebben ook Fairmade speelgoed. Dit is speelgoed wat gemaakt is van
bijvoorbeeld duurzaam hout, afgewerkt met natuurlijke verfstoffen, milieuvriendelijke materialen,
rubber, bamboe of gerecyclede materialen. Zo is het vrij van BPA en bevat het geen weekmakers.
Verantwoord dus voor de aarde en ook voor onze kinderen.
Voorbeelden van leveranciers die Fairmade speelgoed hebben, zijn te vinden op deze website,
aan de linkerkant staan de leveranciers, met informatie. Van leveranciers met een * hebben wij als
speelotheek ook speelgoed. Een opsomming van het speelgoed staat daar bij vermeld.
Zie ook ons artikel in de Veenendaalse krant:
http://veenendaalsekrant.nl/deel-je-nieuws-artikel/speelotheek-veenendaal-heeft-fairmadespeelgoed-120976

Stadsstrand Veenendaal
Stadsstrand Veenendaal, dé plek in Veenendaal waar je moet zijn deze zomer! Kom picknicken,
muziek maken, dansen, relaxen, ontmoeten, genieten. Samen met Landjepik organiseert de
Bibliotheek en de Speelotheek één keer in de maand een voorlees- en speelmiddag bij het
Stadsstrand.
Data: woensdag 18 mei, 15 juni, 6 juli, 10 augustus en 7 september.
Tijd: 14.30 tot 15.00 uur voorlezen en van 15.00 tot 16.00 uur spelen met het speelgoed van de
Speelotheek
Leeftijd: 3 tot 7 jaar, deelname is gratis.

