Nieuwsbrief december 2016

In deze nieuwsbrief leest u meer over de nieuwe muziekintrumenten, nieuw aangekocht speelgoed,
Sociale Media, info speelotheek, Connected-toys, Mamacafé.

Van Kindkansrijk hebben wij een gift gekregen om te besteden aan onze muziekkast. De volgende
instrumenten zijn nu in de uitleen.
M 11 Bongo geel/groen
Een groen met gele bongoset speciaal voor kinderen is deze lichtgewicht bongoset. Duurzame
kunststof ketel waardoor u uw kind met een gerust hart kunt laten spelen. Het vel is van synthetisch
materiaal en zit al over de ketels gespannen. Uitstekend voor kinderen vanaf 4 jaar.
M 12 Bongo
Deze set heeft een fraaie donkerbruine 'tobacco'-kleur en een warme klank. Het gebruikte hout komt
van een plantage in Thailand. Deze ontwikkeling is - met het oog op het milieu - een stuk duurzamer
dan het gebruik van hout uit oerbossen. Lokale musici aldaar zetten de bongo's in elkaar. De slagvellen
hebben diameters van 6 en 6.75 inch.
M 13 Djembe
Dit is een kleine en handzame djembé die perfect inzetbaar is bij oefensessies, lessen en jamsessies.
Zijn kleur valt goed op door het feestelijke metallic-effect en dat maakt hem extra geschikt voor
kinderen. Dankzij de rubberen anti-slip voet staat de djembe stabiel en loopt de voet geen krassen op.
De djembe heeft een nette afwerking voor een zeer vriendelijke prijs; zo is de van stevig kunststof
gemaakte ketel volledig zonder naad. Nylon touwen geven deze van moderne materialen vervaardigde
djembé een vleugje traditie.
'How to play Djembe' is een Engelstalige methode, gericht op de absolute beginner. Direct vanaf het
begin leert u de basistechnieken van de djembe. Hierbij is geen kennis van muzieknotatie vereist. De
voorbeelden op de cd zijn ingespeeld door Joh Camara, een beroemde percussionist uit Bamako in
Mali.

M 14 Cajon
Bent u op zoek naar een cajon voor uw kind? Met een speelhoogte van 13 inch (33 cm) is deze cajon
uitstekend voor jonge kinderen. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen kennismaken met de klank van dit
bekende percussie-instrument. Geheel vervaardigd uit berkenhout, wat zorgt voor een volle klank.
Deze kleine cajon heeft een natuurlijke afwerking meegekregen. Aan de binnenzijde is een snarenmat
aangebracht, dit zorgt voor een speciaal effect tijdens het spelen. Door met uw hand op de cajon te
slaan ontstaat er een warme cajon klank die uitstekend is voor uiteenlopende muziekstijlen. De
slagplaat aan de bovenzijde is verstelbaar, zo kunt u uw eigen geluid laten horen op deze cajon.
M 15 Drumstel 4 pad
Het Alesis CompactKit 4 elektronisch drumstel is gericht op de startende drummer. Dit drumstel kunt u
gewoon op tafel leggen en gelijk aan de slag. Hij is voorzien van vier aanslaggevoelige drumpads die u
met de meegeleverde drumstokken bespeelt. De coach-functie helpt bij het aanleren en meespelen van
verschillende tracks en ritmes. Dit gebeurt via het heldere LCD-scherm. De vier pads kunnen worden
ingesteld op verschillende klanken. Dit compacte drumstel heeft 70 verschillende percussiegeluiden en
10 geluidseffecten. In combinatie met de 50 verschillende meespeeltracks heeft u genoeg voor vele
uren speelplezier. Er is ook een uitdagende spelfunctie, die het leren nog aangenamer maakt.
M 16 Racket Tamboerijn
Nino Percussion levert een bijzonder ogende tamboerijn. Het is namelijk geen tennisracket maar toch
echt een muziekinstrument. Dankzij deze handige vorm kunnen kinderen de tamboerijn makkelijk
vasthouden.Het ergonomische handvat is zo vormgegeven dat het racket precies past in een
kinderhand. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

M 19 Klokkenspel
Het Sonor Orff SG sopraan diatonisch klokkenspel C3-F4 is geschikt voor het spelen van simpele
melodieën. U alle noten om veel eenvoudige liedjes te kunnen spelen. Welke toonhoogte een toets
heeft is er bovendien in gegraveerd, om het spelen wat makkelijker te maken.De metalen toetsen van
dit klokkenspel zijn rood gekleurd en hebben een helder geluid. Deze klank wordt versterkt doordat de
toetsen op een kunststof houder liggen. Deze holte die hierdoor ontstaat kan worden gezien als een
klankkamer. Op deze houder is bovendien plaats voor de twee meegeleverde stokken. Ook de twee
toetsen die u over houdt kunt u in speciale vakjes opbergen.
M 21 Percussie
Dankzij de grote variëteit aan percussie-instrumenten is deze set zeer geschikt voor bijvoorbeeld
scholen of percussiegroepen. Op deze manier kunnen kinderen experimenteren met de grote
hoeveelheid klanken die geproduceerd kunnen worden met de instrumenten uit deze set. Zo is er
bijvoorbeeld keuze uit verschillende handtrommels, jingle sticks en shakers. Deze veelzijdige bundel is
geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
M 22 Keyboard zwart/grijs en M24 Keyboard zwart/grijs
Het perfecte mini keyboard voor iedereen die lekker wil oefenen of gewoon leuke liedjes wil spelen. Het
keyboard is voorzien van 32 toetsen en kan dankzij de vijf drumpads ook nog voor percussie
ondersteuning zorgen. De toetsen spelen heel lekker en kunnen ook goed tegen een stootje. Deze
toetsen kunt u voorzien van maar liefst 100 verschillende geluiden en instrumenten. Op het LCD
scherm in het midden van het keyboard komt alle informatie terecht van de knoppen en ritmes die u
kiest. Aan de rechterzijde van het keyboard vindt u het numeriek toetsenbord waarmee u de songs,
patterns en tonen kunt kiezen.Met het bijgeleverde boek heeft uw met deze simpele maar doeltreffende
lesmethode heeft u binnen korte tijd een heuse muzikant in huis! In duidelijke taal en met fraaie
illustraties wordt uw kind wegwijs gemaakt op het keyboard.

Binnenkort in de uitleen:
M 20 Tafelpiano
Deze witte tiny piano vindt moeiteloos zijn plekje in elke kamer, dankzij de
zeer handelbare afmetingen. Een hoofdtelefoonaansluiting is ingebouwd,
voor wanneer het geluid van de luidspreker ongewenst is.
Muziek maken is leuk en daarmee kan niet vroeg genoeg worden
begonnen! Uw jonge kind heeft interesse in de piano? Dan heeft u met dit
boek een goede en vooral leuke lesmethode voor uw Mozart in de dop.
Op speelse wijze wordt uw kind de wonderlijke wereld van het pianospel
binnen gebracht. Het boek is naast eenvoudige tekst natuurlijk ook
voorzien van duidelijke illustraties.

Nieuw speelgoed:
Gc 52 Pissebedden
Een steeds wisselende spelleider trommelt en klapt een code, waarop jullie moeten raden welk dier hij
bedoelt en hoeveel. Omdat de spelleider zelf de volgorde bepaalt waarin hij de code uitbeeldt, kan hij
jullie of zichzelf in verwarring brengen. Wie wint de meeste kaarten?
OA 17 Magnetisch Seizoenenboek
Op de binnenkant van de deksel van dit magneetboek kun je de leuke seizoens magneten plakken en
zo creatieve en educatieve dingen maken. Er zitten 48 magneten en 4 kaarten en 4 verwisselbare
decors in. Geschikt voor kinderen tussen 3 en 8 jaar.
OA 24 Ik leer eten
Heel veel plezier in één spel waarmee kinderen de verschillende voedingsgroepen en een evenwichtig
voedingspatroon leren kennen. De kok is de hoofdpersoon van dit spel en begeleidt de jonge spelers
tijdens een ontdekkingsreis langs de verschillende levensmiddelen. De kinderen moeten van elke
voedingsgroep een levensmiddel vinden en dat op hun speelkaart aanbrengen. Op deze manier
creëren de kinderen een menu met verschillende soorten etenswaren. Door dit spel verbeteren de
kinderen hun denk en observatievermogen waardoor de basisvaardigheden en creativiteit worden
gestimuleerd.

OA 25 Kinderkookspel
Het Kinderkook bordspel, is hèt spel voor kinderen die dol zijn op koken, eten, reizen en bordspellen!
Kies je eigen kok en menukaart, ga het duel aan met de andere koks en verzamel tijdens je culinaire
reis zo veel mogelijk internationale gerechten!
Reis, dobbel en kook je weg naar succes in de wereld van haute cuisine! En wie weet word jij wel de
beste chef!rDe kok die de meeste kookpunten verzamelt, is de winnaar! Hij of zij is nu officieel de beste
chef kok!
OT 20 Rijmtrio
Rijmspel waarbij het kind telkens 3 woordjes bij elkaar zoekt die op elkaar rijmen.
OT 35 Letter Tik Woorden
Met Lettertje Tik kan het kind zowel aan zijn motoriek als letterkennis werken. Op een speelse manier
komt het kind in contact met de letters. Met voorbeeldwoorden.

Volg ons op:
speelotheek veenendaal

speelotheek.veenendaal

Speelotheek info:
Nog op zoek naar een origineel én duurzaam kado voor de Kerst? Breng een bezoek aan de
Speelotheek Veenendaal op P.W.A. Park 1 en schenk een abonnement!
De speelotheek heeft een groot assortiment speelgoed en spellen vanaf 0 tot 99 jaar en heeft speciaal
voor de wintermaanden een aanbieding.
Als je in november of december 2016 een abonnement koopt voor 2017, mag je tot 31 december 2016
gratis lenen. Het abonnementsgeld per jaar bedraagt: € 32,50. Hiervoor kunt u een heel jaar lang elke
keer 3 stuks speelgoed/spel lenen voor een periode van 4 weken. Naast het abonnementsgeld betaalt
u € 5,- borg voor de lenerspas. Een tweede pas gezinspas kan aangeschaft worden voor de helft van
de prijs.
Het is helaas niet mogelijk om bij ons te pinnen.
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.

Connected-Yoys:
Speelgoed dat een internetverbinding nodig heeft om te functioneren: connected toys. Dit speelgoed is
lang niet altijd veilig en onder meer gevoelig voor hacks, privacylekken en DDoS-aanvallen, zo is al
diverse malen gebleken.
Meer info:
https://www.mediawijzer.net/ouders-weten-veel-te-weinig-van-connected-toys/
met een download voor:
checklist met 10 aandachtspunten voor ouders
het rapport ‘Internet of Toys: Een Nieuw Speelveld

Mamacafé thema november: Winter.
De speelotheek verzorgt de startochtend op 7 december bijpassend materiaal. Zoals EI 146 dieren uit
het poolgebied van Holztiger, EI 162 Noordpool van Tolo en EI 238 dieren op Antartica van Schleich.
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door Bibliotheek Veenendaal samen met
Speelotheek Veenendaal en Home Start.
De stagiaires van het Wijkleerbedrijf, helpen de kinderen aan de tafel en lezen voor uit boeken over dit
thema. Ook wordt er thee geschonken door de gastvrouw. Het mamacafé is elke woensdag geopend
van 10.00 tot 12.00 uur in de Cultuurfabriek, bij de jeugdafdeling van de bibliotheek.

Ben jij een moeder (of vader) met opvoedervaring, goede communicatieve vaardigheden en lijkt het je
leuk om als vrijwilliger één keer in de maand bij ons mamacafé mee te helpen? Laat het dan weten
tijdens het mamacafé of stuur een mail naar t.vanderweerd@humanitas.nl

