Nieuwsbrief november 2016

In deze nieuwsbrief vind u ons nieuwe speelgoed, het speciaal uitgelichte speelgoed van deze maand,
de juryrapporten van kinderen, speelotheek info, info over het mamacafé.

Nieuw Speelgoed:
Cc27 Kids Knex.
Deze set bestaat uit 225 zachte, grote onderdelen, waaronder ogen, voeten, oren en vleugels. De set
bevat voldoende materiaal om met meerdere kinderen mee te spelen. Wordt geleverd
inclusief 22 voorbeeldkaarten met afbeeldingen op ware grootte. Voor kinderen van 3 - 7 jaar.

EI 77 Marktkraam.
Laat iedereen al je mooie groenten en fruit zien in deze houten marktkraam. Zo kunnen klanten goed
zien wat je verkoopt. Door het dak van canvas zullen al je spulletjes droog blijven mocht het gaan
regenen en zijn ze ook nog eens beschermd tegen de zon. In deze kraam kun je maar liefst 12 soorten
groentes en fruit stallen. Wie koopt jouw laatste aardbei? De kraam is 60cm hoog, 59cm breed en 36
cm diep.

OT 13 Letterkwartet Maan Roos Vis
Verzamel zo snel mogelijk vier kaartjes met woorden waarin dezelfde letter voorkomt. Dit kwartetspel is
bedoeld voor kinderen die leren lezen. Zo kunnen zij thuis spelenderwijs oefenen met de letters en
woordjes die ze op school leren.

OT 23 Woordkwartet Maan Roos Vis
Verzamel zo snel mogelijk vier kaartjes met woorden uit dezelfde categorie. Je kunt kiezen uit op reis,
feest en nog veel meer. Dit kwartetspel is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Zo kunnen zij thuis
spelenderwijs oefenen met de letters en woordjes die ze op school leren.

OT 30 Woordmemo Maan Roos Vis
Maan roos vis... dat zijn de eerste woorden die je leert lezen. Zoek bij dit leuke spel de juiste plaatjes
en woorden bij elkaar. Zo kun je thuis spelenderwijs oefenen met de letters en woordjes die je op
school leert. Dit woordmemo sluit aan bij de eerste zes maanden leesonderwijs, kern 1 t/m 6 van Veilig
leren lezen, de leesmethode van school.

OT 31 Letterlijn Maan Roos Vis
Alle producten van Maan roos vis sluiten aan bij de leesontwikkeling van je kind. De letters die je kind
op school leert, komen terug in de Maan roos vis-letterlijn. Met de 80 letterkaartjes, het ophangkoord,
de wasknijpers en de talloze spelideeën beleeft je kind urenlang plezier met de letters van school. Met
deze letterlijn was 'schooltje spelen' nog nooit zo leuk!

OT 32 Magnetische letterdoos Maan Roos Vis
Leren lezen is een van de belangrijkste vaardigheden in groep 3. Kinderen vinden het superleuk om te
laten zien wat ze al kunnen lezen. Met deze magnetische letterdoos leren kinderen spelenderwijs zelf
woorden en zinnetjes leggen. In de doos zitten 126 magnetische letterblokjes en 16 werkbladen, die
variëren in niveau. Met de magnetische doos leert je kind op een ongedwongen manier omgaan met
letters. Doordat de doos magnetisch is, hoef je niet bang te zijn dat je kind de losse stukjes verliest.

OT 33 Schrijfkaarten Maan Roos Vis
Jouw kind leert op school schrijven. Is de interesse eenmaal gewekt, dan wil je kind vaak meer. Met
deze schrijfkaarten mét uitwisbare stift kan je kind eindeloos oefenen met het schrijven van letters en
woorden op een manier die aansluit bij school. Ook met de kleurrijke tekenlessen traint je kind zijn fijne
motoriek.

OT 34 ABC spel
Z van Zon, M van Maan, maar waar is de C van de grappige Clown? Met deze vrolijke plaatjes wordt
het ABC leren pas echt leuk. Met de puzzelstukken controleer je of je het goed hebt gedaan.

Pb 35 Dierentuin That's life Haasteren
Leuke uitdagende puzzel met een afbeelding van een bekende dagelijkse situatie. De puzzel bestaat
uit 1000 stukjes, heeft een afmeting van 48 x 68 cm en is van hoge kwaliteit.

Pb 36 Sportgekken That's life Haasteren
Leuke uitdagende puzzel met een ludieke afbeelding van een bekende dagelijkse situatie. De puzzel
bestaat uit 1.000 stuks, heeft een afmeting van 48x68 cm en is van hoge kwaliteit. Afbeelding Sport!

Thema Speelotheek november: Plus spellen
PL 27 Genius.
Genius, wie is de slimste?
Genius is een echte klassieker, die je na 100 keer spelen nog
altijd even leuk, spannend en uitdagend vindt als de eerste
keer. De spelregels zijn eenvoudig, binnen een paar minuten
is het spel opgezet en kan men beginnen. Door het leggen
van kleurtegels ontstaat er een patroon van symbolen,
waarmee de spelers de meeste punten proberen te scoren.
Het is een combinatie van scrabble, qwirkle en trax, waarbij je
elkaar goed in de gaten moet houden en tactiek belangrijk
is. Het spel is geschikt voor 1 tot 4 spelers van 8 jaar en ouder
en duurt ongeveer 30 minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=oiEwq-MTdRU

PL 31 Tangramino
Tangramino, stimuleert ruimtelijk inzicht en motoriek.
Tangramino is een 1-persoonsspel met een twee-dimensionale
afbeelding, die je met de blokken 3-dimensionaal na moet bouwen.
Het spel bevat 60 opdrachtkaarten, waarbij niet wordt aangegeven
welk blok waar moet. De oplossingen staan achterin het boekje.
Tangramino is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en voor
volwassenen.
https://www.youtube.com/watch?v=OLNZGKJ8QYc

PL 61 Ubongo
Ubongo een snel Tetrisspel.
Ubongo - Terwijl de zandloper wordt gedraaid, moeten de
spelers een soort Tetris achtige puzzel leggen. Afhankelijk
van het gekozen speelniveau moeten 3 of 4 verschillend
gehoekte stukken passend in een frame leggen. Wie klaart
dit klusje het snelst? Het spel bevat 64 opdrachten en is goed
voor het ruimtelijk inzicht. Geschikt voor 2 - 4 spelers vanaf 8
jaar.
https://www.youtube.com/watch?v=tTGBWZtbuSY

PL 71 Wonderwiel.
Wonderwiel, techniek thuis of op school.
Wonderwiel is materiaal dat je inzicht geeft over beweging en
overbrengingen. De machines bewegen en maken geluid, óf niet. Je
moet de kaarten goed bekijken, het juiste materiaal pakken en op de
goede plek zetten om het te laten werken. De 24 opdrachtkaarten
hebben multiple choice vragen of het wel of niet zal werken. Ook zitten
er open vraag kaarten bij. Je kan uiteraard ook jouw eigen machine
maken.

Juryrapport:
Deze maand heeft een groep van 9 kinderen van de bovenbouw van het Montessori Kindcentrum Aan
de Basis 3 spellen van de speelotheek gespeeld.
Voor meer informatie, lees de juryrapporten op onze website:
http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/speelgoed/recensie-spellen/

Waar woon jij? (SC 9) is uitgegeven door Zonnespel en aangekocht bij Earth Games.
Het is een coöperatief bouwspel voor 1 tot 8 spelers van 4 tot 12 jaar. De speelduur is ongeveer 15
minuten.
Granny's apples (OR17) is uitgegeven door Produktief bv en aangekocht bij Prins Kikker.
Het is een snel-tel-appel-dobbelspel voor 2 tot 6 spelers vanaf 8 jaar. De speelduur is ongeveer 15
minuten.
Stop de stropers (SC 2) is uitgegeven door Zonnespel en aangekocht bij Earth Games.
Het is een coöperatief bouwspel voor 2 tot 5 spelers van 4 tot 12 jaar. De speelduur is
ongeveer 20 minuten.

Speelotheek info:
In 2017 wordt het abonnementsgeld € 32,50 per jaar.
Tijdens de kerstvakantie van 25 december t/m 9 januari zijn wij gesloten tijdens onze reguliere
openingstijden. Wij zijn geopend op donderdag 29 december en 5 januari van 10 tot 14 uur.
Het laatste nieuws van onze tuin leest u hier:
http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/tuin/

Mamacafé:
Thema november: Dino's.
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door de Bibliotheek Veenendaal samen met
Speelotheek Veenendaal en Home Start weer voor (groot)ouders met hun baby/peuter, van 10.0012.00 uur. Het mamacafé vindt plaats op de jeugdafdeling op de 1e verdieping. Deelname is gratis,
consumpties zijn voor eigen rekening.

Thema december: Winter.

