Nieuwsbrief mei 2017

In deze nieuwsbrief: nieuw speelgoed, vooral voor de B categorie. Verder ook info over de de nieuwe
openingstijden op woensdag, op zoek naar nieuwe vrijwilligers, fairmade speelgoed bij de Bombardon
en het mamacafé.

B 2 Mood-light
Stimulerend licht waar cliënten op kunnen reageren. Het lichtpaneel bestaat uit verschillende vlakken
die op door middel van een langzame kleurenwisseling oplichten. Met 192 onderhoudsvrije LED
lampjes. Aan de muur te bevestigen of neer te zetten. Lage voltage en cool-running.

B 6 Aura projector
De slimme nieuwe projector voor thuis of in kleinere ruimten van een professionele organisatie. Hij is
uiteraard in LED uitgevoerd en hij heeft een lange levensduur met mooi helder licht. Daarnaast heeft de
Aura nog een paar handige bijzonderheden. Hij is wifi voorbereid en kan worden verbonden met een
gratis app (Android en Apple). U kunt de projector dus ook bedienen als u niet in dezelfde ruimte bent!
Hij beschikt daarnaast over een timer waardoor hij heel geschikt is om mee in slaap te vallen en ook
mee wakker te worden. Prettig is ook dat u deze projector kunt dimmen. Beide functies kunnen
handmatig worden bediend, maar kunnen ook door de app worden aangestuurd. De Aura projector
wordt standaard geleverd met één magnetisch multi-colour vloeistofwiel en ingebouwde wielmotor. Dus
klaar voor gebruik.

B 8 Laser stars projector
Deze kleine projector geeft een groots lichteffect. De prachtige flonkerende groene laserlichtjes toveren
je plafond (of muur) om in een prachtige sterrenhemel. Compacte projector voor het hele plafond en
ideaal voor thuisgebruik. Inclusief AC adapter. Let op maximaal 4 uur aaneengesloten laten
branden. Afmeting : 28 x 24 x 21 cm.

B 13 Bubbelunit
Bubbelunit 130 cm hoog x 10 cm diameter. 230 Volt met LED kleurenwisselaar, aan/uit schakelaar en
gekleurde visjes. Kegelvormige basis met grondoppervlak van 21,5 x 21,5 cm

B 14 Laserbol projector
Betoverende, bewegende en kleurveranderende lichteffecten. Door middel van de twee patronen en
acht verschillende kleuren worden er prachtige effecten op de muur geprojecteerd. De projectiehoek is
verstelbaar. Inclusief adapter.

B 16 Vezelnevelbol
Mooie en sfeervol verlichte bol met fijne vezel.
Werkt op 3 AAA batterijen

B 17 Lichtslang
7 Meter met 1,5m aansluitkabel, looplichtregelaar met 8 programma's.

OA 2 Dresscode
‘Dresscode' is een origineel spel rondom het thema kleding. Al spelend worden het logisch- en
probleemoplossend denken geoefend en leert het kind werken met kenmerken en eisen. Het legt de
juiste kledingsetjes naast de opdrachtkaart op de onderlegger en controleert zichzelf.

OI 9 Kabouterstad
Bouwen vanuit ruimtelijk inzicht. Het ruimtelijk inzicht en de kleur- en vormwaarneming wordt geoefend.
Er worden kabouterhuizen op de grondplaten gebouwd en de platen passen aan elkaar als een
kabouterstad. Gebruik de vrolijke kabouters en bomen voor creatief spel!

OM 4 Vetrovorm
Een rijgspel ter bevordering van de fijne motoriek en oog- handcoördinatie. Bevat 6 kaarten met
rijggaten en voorgedrukt figuur en 6 voorbeeldkaarten (zonder rijggaten) om na te rijgen op de blanco
kaarten.

OM 13 Reuze Hamertje Tik
Hamertje tik, uitgevoerd met extra grote figuren. De figuren zijn 16 mm dik, dus onbreekbaar. Leeftijd:
vanaf 3 jaar.

OS 8 Sorteer Vlinder
Houd één van de 18 plaatjes erbij en schuif alle kralen totdat de vlinder er net zo uit ziet als op het
plaatje!

OS 9 Breinpuzzel
Maak aan de hand van één van de voorbeeldkaartjes de segmentpuzzel. Inclusief 20 aan beide zijden
bedrukte voorbeeldplaatjes.

OS 10 Parkeerplaats
Een motoriekbord waarmee je motorische vaardigheden, ruimtelijke relaties en het vermogen om te
concentreren kunt oefenen. Laat de auto's over de weg rijden en stuur ze naar de juiste parkeergarage.

OS 11 Passen en meten
Vul de kleurmodellen in met de bouwblokken en ervaar dat dit op veel verschillende manieren mogelijk
is. Dit is materiaal waarmee het kind zijn ruimtelijk begrip oefent. Naast het ruimtelijk begrip worden
diverse andere rekenvaardigheden gestimuleerd. Enkele voorbeelden zijn het sorteren op kleur, tellen
van het aantal blokken en het kritisch kijken.

Nieuwe vrijwilligers gezocht:
Wij zoeken voor de speelotheek een medewerker voor de woensdag. Je start om 8.15 uur samen met
andere vrijwilliger(s) om alles voor te bereiden, de kasten na te lopen en vanaf 8.30 uur komen de
leden binnen (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. Vanaf 10.30 wordt er geëindigd en opgeruimd.
Gevraagde kennis en ervaring: Goede beheersing van de Nederlandse taal, ruime computerervaring,
enthousiast zijn, tegen stress kunnen als het ineens erg druk is.
Onkostenvergoeding: geen, wel uitje, workshops en bijeenkomsten.
Speelotheek Veenendaal biedt jou: een leuke vrijwilligersjob én een gratis abonnement.
Bijzonderheden:
Minimum leeftijd: 16 jaar
Aantal uren: minimaal 2 1/2 uur per week

Info speelotheek:
De 1e week van mei zijn wij gewoon open!
Let op: vanaf 7 juni zijn wij op woensdag open van 8.30-10.30 uur.
De speelotheek is gesloten:
Zomervakantie: dinsdag 11 juli t/m zaterdag 19 augustus

Fairmade speelgoed:
Speelotheek Veenendaal en Veenendaal4Fair werken deze maand samen aan het promoten van
Fairmade speelgoed. Naast Fairtrade koffie, thee en andere artikelen is Fairmade speelgoed minder
bekend onder het publiek. De komende weken kan er kennis gemaakt worden met Fairmade speelgoed
dat bij de Speelotheek te leen is. Een aantal voorbeelden zijn in de Bombardon uitgestald in 2 kasten
om te bekijken. Tevens is er een aanbieding, waarbij klanten die in de Bombardon iets kopen, een
kortingsbon kunnen krijgen voor een abonnement bij de Speelotheek. Na deze periode komt het
speelgoed weer terug in de Speelotheek en kan het geleend worden.
De Bombardon zit op de Achterkerkstraat 14, Speelotheek Veenendaal is te vinden op P.W.A. Park 1.
Openingstijden zijn te vinden op de
website: http://www.debombardon.net/ en https://speelotheekveenendaal.jimdo.com.

Mamacafé mei: Thema is een verrassing!
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.

