Nieuwsbrief oktober 2017

16 september was er feest op de speelotheek.
Met dank aan:
http://www.stichtingnaomi.com/, die voor een fantastische clown zorgde.
http://www.debombardon.net/, die een luxe catering verzorgde.
https://www.youtube.com/user/superhanzeman2, die een groot assortiment van de nieuwe
kubus leverde. Nu ook te leen als PL72.

EI 55 keuken Little Tikes
Leuke speelkeuken, met fornuis met kookgeluiden, gootsteen, oven, koelkast en kookaccessoires.
Vanaf 3 jaar.

EI 123 Benzinepomp
In de benzine van jouw Little Tikes Cozy Coupe op? Vul 'm dan bij aan deze benzinepomp met 3
verschillende geluidjes. Voorzien van benzineslang en credit card betaalsysteem. Geschikt voor
kinderen van 1,5 tot 5 jaar.

EI 124 Stofzuiger
Mooie houten stofzuiger met 6 houten stukken om op te ruimen. De stofzuiger heeft een handvat dat in
hoogte verstelbaar is. Werkt zonder batterijen, je rolt over de stukken heen om de stukken 'op te
zuigen'.

EI 217 Poppenhuis Hape
Maak je droomhuis met dit aanpasbaar en zelf te bouwen poppenhuis met meubilair en een gezin.

EI 219 Vliegveldkleed
Kleed met houten vliegveldset bestaat uit een vliegtuig, helikopter, chinook (de rotors kunnen draaien) ,
airport shuttle bus (10 cm lang), een brandweerauto en 2 pionnen. Het is allemaal gemaakt van hout en
mooi beschilderd. Alleen de pionnen en de wielen van de bus en brandweer zijn van plastic.

EI 220 Autoweg rubber
De Waytoplay ringweg flexibele autobaan biedt met de rubberen wegdelen een mooie beginnersset om
een eigen autoweg te ontwerpen. Waytoplay wegdelen leg je maar neer waar je wilt: op de grond,
buiten in de tuin, op het grasveld. Speel ermee onder de douche! Met Waytoplay kan alles! Dankzij het
materiaal is het slijtvast, waterproof en onverwoestbaar. Door de flexibiliteit van het materiaal wordt je
niet beperkt in je fantasie: op elke ondergrond leg je de baan neer en hij volgt het pad. Een ideale
aanvulling op het bestaande speelgoed van je kind.

EI 221 Bouwplaats
Repareer de straten met deze Vroom Planet bouwplaats voorzien van graafmachine en vrachtauto van
het merk Smoby. Deze bouwplaats is voorzien van een graafmachine met afneembare emmer, een
vrachtwagen met een rotsblok een trechter om de vrachtwagen te laden en pionnen. Als de straten van
de stad kapot zijn kan men deze repareren met deze set machines.

EI 223 Mand met pop
Rietenmand met pop en luiertas.

Ra 4 Jeep Little Tikes
Little Tikes 4 x 4 offroad jeep. In robuust design en met sterke banden. Geschikt voor kinderen vanaf 18

maanden.
Ra 7 Brandweerauto Greentoys
Blus brandjes, red katten uit bomen en voorkom gevaren! De brandweerauto van Green Toys is
uitermate geschikt voor alle taken die de brandweer heeft. Met behulp van de grote en kleine ladder
kunnen de brandweermannen ook op hogere plekken komen. De auto is robuust en kan tegen een
stootje. Het artikel is duurzaam, veilig en gemaakt van 100% gerecycled kunststof.

Vakanties
Herfstvakantie 16 t/m 23 oktober 2017
Kerstvakantie 24 december 2017 t/m 8 januari 2018

Nationale Kinderzwerfboekdag
Op woensdag 4 oktober is het de Nationale
Kinderzwerfboekdag. Op deze dag worden in heel Nederland
vele kinderboeken op zwerftocht gestuurd. Zo kunnen meer
kinderen genieten van een leuk boek (zie
www.kinderzwerfboek.nl).
Duik in je boekenkast en zoek (samen met je kind) een
kinderboek uit dat andere kinderen mogen lezen. Neem dit
boek in oktober mee naar de speelotheek. Hier liggen de
zwerfstickers om op het boek te plakken. Zo kunnen kinderen
uit onze buurt meer boeken lezen!

Mamacafé:
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door
Bibliotheek Veenendaal samen met Speelotheek Veenendaal
en Home Start.
Door de gastvrouw wordt er thee geschonken. Het mamacafé
is elke woensdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur in de
Cultuurfabriek, bij de jeugdafdeling van de bibliotheek.

