Nieuwsbrief maart 2017

In deze nieuwsbrief vind u informatie over nieuw speelgoed, onze vakantieaktie en het mamacafé.
Cc 33 Quercetti Kaleido Gears
Met Quercetti Kaleido Gears kunnen kinderen van verschillende leeftijden naar hartenlust experimenteren.
Naast het feit dat het spelen met Quercetti Kaleido Gears leuk en uitdagend is, laat Quercetti Kaleido Gears
kinderen kennismaken met de basisprincipes van werktuigbouwkunde.
Cc 34 Wedgits

Deze 15-delige Wedgits Junior Set met bouwblokken biedt urenlang speelplezier. De fantasie wordt
geprikkeld en de motoriek gestimuleerd. Met de 15 bouwblokken kun je objecten naar eigen inzicht
maken en natuurlijk geweldige torens bouwen.

Gb 36 Tijdbom
Vernieuwde versie van het Tijdbom spel! Maak de bom onschadelijk
binnen de tijd! Beweeg je zo snel mogelijk door een web van draden.
Maar pas op, raak je de draden aan dan tikt de tijd nog sneller weg…
Maak de bom onschadelijk voordat het te laat is! Voor 2 of meer
spelers.

OV 6 Vormsorteerbord
Leer spelenderwijs kleuren en vormen kennen aan de hand van de 18 bijgeleverde patronen. Soms
moeten alle vormen dezelfde kleur hebben en soms moeten ze allemaal anders zijn!
OV 8 Vorm magneetboek
Op de binnenkant van de deksel van dit magneetboek kun je de leuke magneten "plakken" en zo
creatieve en educatieve dingen maken. Er zitten 43 magneten en 30 kaarten in. Geschikt voor kinderen
tussen 3 en 8 jaar

OV 9 Stapelpuzzel
Stapel jij slim met de vormen en lukt het jou om een vierkant geheel te creëren? Met 28 puzzelstukjes
is allerlei verschillende vormen en kleuren is dit een ware uitdaging voor ieder kindje. Joueco Vormen
Stapelpuzzel is een mooi houten spel wat de fijne motoriek en kleur- en vormherkenning stimuleert.
OV 10 Vormen KubusKies een kaartje uit de 26 voorbeeldkaartjes en maak met de 4 kubussen het
plaatje na.

T 21 Dieren 1
Verzameldoos met puzzels, spellen en plastic diertjes.
T 22 Dieren 2
Verzameldoos met puzzels, spellen, dierengeluidenklok en plastic diertjes.

Vakantieaktie 2017
Heeft u de aktie van de voorjaarsvakantie gemist? Ook voor de meivakantie is er weer een aktie.
De speelotheek een nieuwe aktie waarbij wij voor iedere abonnementshouder 2 speelgoed/spellen
uitzoeken die 1 week voor de meivakantie 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 8 april. Wij zoeken dan de spellen/materialen uit en vanaf dinsdag 18
april tot en met zaterdag 22 april kan het opgehaald worden.
Er zitten aan deze actie geen extra kosten, het is ons vakantiecadeautje 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 uw voorkeursrubriek en de leeftijd(en) en naam/namen waarop
de pas staat.

Mamacafé maart: Voedsel.
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door Bibliotheek Veenendaal samen met
Speelotheek Veenendaal en Home Start.
De stagiaire van het Wijkleerbedrijf, helpt de kinderen aan de tafel en leest 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.

Gastvrouw met een groot hart voor kinderen gezocht!
Op woensdag, van 10 tot 12 uur, is er altijd een mama café op de jeugdafdeling van Bibliotheek
Veenendaal. In een ontspannen sfeer kunnen ouders met hun kind spelen en boekjes kijken. Onderling
kunnen ouders informatie, ervaringen en tips uitwisselen. Tijdens het mama café zijn altijd 2
gastvrouwen en een stagiaire aanwezig om de bezoekers te ontvangen, wegwijs te maken, vragen te
beantwoorden, en contact te leggen met ouder en kind bij het spel en creatief bezig zijn. Wij bieden een
gezellig team, een leuke ochtend en jaarlijks overleg. Ervaring: ervaring met kinderen en opvoeden.
Werktijden: 1x in de 2 weken op woensdag van 9.45-12.15u Locatie: Cultuurfabriek, Kees Stipplein
Contact: Tineke van der Weerd t.vanderweerd@humanitas.nl, 0610919430

De speelotheek is gesloten:
Goede vrijdag 14 april en zaterdag 15 april
Meivakantie: dinsdag 25 t/m zaterdag 28 april
Zomervakantie: dinsdag 11 juli t/m zaterdag 19 augustus

