Nieuwsbrief januari 2017

In deze nieuwsbrief leest u info over onze nieuwe taalspellen, ontwikkelingsmateriaal en de 2
themadozen. Verder over onze voorjaarsactie, het mamacafé en een artikel over zintuigen.

OT 40 Letterrondo
Letterrondo biedt vele spelmogelijkheden rondom letters en woorden. Het kind zoekt naar woorden met
dezelfde beginklank en het combineert de letters tot woorden. De opdrachtkaarten bieden extra
oefeningen waarmee het kind op speelse wijze nieuwe woorden leert vormen.

OT 41 sQula Rijmen
sQula. Leuk leren! Nu ook als kaartspel te spelen. In dit kaartspel ga je op zoek naar woorden die op
elkaar rijmen. Je draait twee kaarten om en zoekt op elke kaart iets wat op elkaar rijmt, waarbij je je
fantasie mag gebruiken. Er is dus niet één oplossing of 'juiste' combinatie maar er zijn juist vele
mogelijkheden. Spaar zoveel mogelijk setjes en win! Geschikt voor kinderen in groep 1 - 2.

OT 42 sQula Spelling en woordjes
sQula. Leuk leren! Nu ook als kaartspel te spelen. Maak woorden compleet door de juiste letterkaarten
uit je hand aan te leggen. Pest andere spelers en controleer de letters met de antwoordkaart en win
zoveel mogelijk woordkaarten. Geschikt voor kinderen in groep 3 - 4.

OT 43 Wospido
Hoe werkt het? Elke kaart bevat een letter en een thema. Leg de kaarten op een stapel op tafel. Lees
de categorie van de bovenste kaart hardop voor, bijvoorbeeld “een kleur”, en leg deze kaart naast de
stapel. Vind zo snel mogelijk een kleur die begint met de letter vermeld op de volgende kaart. De eerste
speler die een goed antwoord weet, wint de kaart. Wordt er geen woord gevonden, dan blijft de kaart
gewoon liggen. Wie als eerste een juist woord kan raden, krijgt al de kaarten die niet werden geraden.
Heb jij aan het einde van het spel de meeste kaarten? Dan ben jij de winnaar!

OT 44 Hoera, ik kan woorden vormen
Leer jij lezen? Dat is leuk! Dan moet je veel oefenen. Met dit boekje leer je op een speelse manier
letters en woordjes lezen. Kies een tekening uit en ga op zoek naar de juiste letters. Draai de blaadjes
om totdat je het woord gevormd hebt. Als je klaar bent, kun je het blaadjes met de tekening omdraaien
en de oplossing bekijken.

Met behulp van dit boekje zul je:
- Letters leren koppelen aan de juiste klank
- Begrijpen dat woorden zijn opgebouwd uit verschillende letters
- Woorden leren vormen en lezen

OT 45 Letters en woordjes leren
In deze doos zitten 50 kleurrijke kaarten die uw kind helpen om het lezen onder de knie te krijgen.
Begint uw kleuter zich te interesseren voor letters en woorden? Leert uw kind inmiddels lezen op school
maar gaat het toch wat moeizaam? Of wil uw kind gewoon graag veel oefenen? Ga dan aan de slag
met deze leerrijke woordkaarten.
Met behulp van tekeningen zal uw kind:
- letters leren koppelen aan de juiste klank.
- begrijpen dat woorden opgebouwd zijn uit verschillende letters.
- letters en woorden leren lezen.

OT 46 Leesspelletjes
Wat is er leuker dan zelfstandig te kunnen lezen? Met die Leerspel Lezen zet jij de eerste stappen om
een echte leeskei te worden. Het spel bevat 6 leuke activiteiten in verschillende moeilijkheidsgraden die
de woordenschat vergroten. Leer over lettergrepen met behulp van de puzzelkaarten, zinnen ontleden
met de grappige puzzels, samenstellingen van woorden herkennen en rijm erop los met de
puzzelkaarten. Bovendien kan jij zelf nakijken en jouw voortgang bekijken door een zelfcorrigerend
systeem. Stap voor stap leer jij met plezier alles over woorden, teksten en lezen. Van 4 tot 6 jaar.

OT 47 Ik leer schrijven
Een koffertje met 20 geïllustreerde, afwasbare kaarten. Leer spelenderwijs de letters kennen en de
eerste woordjes te schrijven. Met een zelfcorrigerend systeem door middel van een lichtbak. Inhoud:
plastic koffer met lichtbak, 20 afwasbare, geïllustreerde kaarten, 1 uitwisbare pen, 1 sponsje en een
handleiding.

OZ 10 Audio Lotto Audio-lotto is een auditief spel waarbij het kind alledaagse geluiden moet
herkennen. Op de bijgeleverde CD staan 25 geluiden. Er zijn 5 sessies waarbij telkens 5 geluiden
gekoppeld moeten worden aan de bijbehorende beeldkaartjes. Wanneer de beeldkaartjes juist zijn
geplaatst ontstaat er een kloppende afbeelding aan de achterzijde van de standaard (met zelfcontrole).

T 19 De kleine walvis Voorleesdagen 2017
Thema doos met boek puzzels, spellen, speelgoed
en knutselbladen.
Boek: Boy woont met zijn vader en zes katten in
een klein vissershuisje. Na een stormachtige nacht
vindt hij een jonge walvis op het strand.
Dat is het begin van een bijzondere vriendschap.

T 20 Mens: levensontwikkeling, lichaam en emotie.
Een doos vol met puzzels en spellen van zwangerschap
tot opa/oma, lichamelijke verschillen en de
verschillende emoties.

Voorjaarsactie 2017
Dit jaar start de speelotheek een nieuwe actie waarbij wij speelgoed/spellen uitzoeken die 1 week voor
de voorjaarsvakantie opgehaald kunnen worden. Deze spellen worden extra geleend, boven het
normale aantal van 3 stuks. Er kan gekozen worden uit een aantal rubrieken en de leeftijd(en) van het
kind/de kinderen is uiteraard ook belangrijk. Wij zoeken dan de spellen uit waarvan wij denken dat ze
leuk en geschikt zijn. Zo maken de kinderen kennis met andere spellen/materialen.
Opgave kan tot uiterlijk zaterdag 28 januari, wij zoeken dan in de daaropvolgende drie weken de
spellen/materialen uit en vanaf dinsdag 21 februari tot en met zaterdag 25 februari kan het opgehaald
worden.
Er zitten aan deze actie geen extra kosten, het is ons voorjaarscadeautje voor onze leden!
De rubrieken waar uit gekozen kan worden zijn:
G – Gezelschapsspellen
O – Ontwikkelingsmaterialen (taal, rekenen, topografie, ruimtelijk inzicht, fijne motoriek, sorteren,
zintuigen, vormen)
P – Puzzels
SC – Coöperatieve spellen (niet tegen elkaar maar met elkaar, samenwerken is belangrijk)
PL – Strategische en uitdagende spellen
Opgave kan via mail naar speelotheek.veenendaal@outlook.com of via het formulier op de balie in de
speelotheek. Vermeld in de mail de rubriek(en), maximaal 2 en de leeftijd(en) en naam/namen waarop
de pas staat.

Mamacafé
De 11e en 18e januari staan al in het teken van de voorleesdagen. De speelotheek verzorgt spel- en
knutselmateriaal passend bij het voorleesthema: de kleine walvis.
Het mamacafé van 25 januari is in de voorleesweek, dan is er nog meer plezier met het boek en allerlei
spelmateriaal. Deze ochtend komt Sabine Delhez in het mamacafé een tekenactiviteit verzorgen aan de hand
van het boek de kleine walvis van Benji Davies.

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.
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