Nieuwsbrief november 2017

Het nieuwe speelgoed vindt u in de speelotheek op een tafel in de hoek bij de ramen.

EI 218 Garage
Mooi uitgevoerde houten parkeergarage met 3 niveaus. De garage is voorzien van een lift,
benzinepomp, wasstraat en servicecenter. Inclusief 4 houten autootjes.

EI 224 Containerschip
Het houten vrachtschip Jules Verne is net uit Melbourne in de Rotterdamse haven aangekomen. 34
Containers met vracht heeft deze Vilac stapelboot meegenomen. Help je met het lossen van de
containers? Leuk stapel en puzzel spel voor kinderen vanaf 3 jaar en ouder. De boot is 40 cm lang en
10 cm hoog en 9 cm breed.

EI 225 Veerboot Siku
Siku 1750 Autoveerboot. Schaal 1:50. Waar tot nog toe een rivier het de SIKU-auto's moeilijker maakte
om verder te rijden, helpt nu de nieuwe autoveerboot van kunststof die kan drijven. Met maximaal 6
personenauto's of 2 beladen vrachtwagens kan men over de waterweg naar de volgende aanlegplaats.
Oprijplaan naar beneden, auto's uitladen en weer inladen om terug te keren naar de overkant. Twee
beweegbare oprijplanen maken het uit- en inladen van de voertuigen gemakkelijker.

EI 227 Ponystal Haba Little Friends
Stal met springconcours, pony's, poppen en accessoires

EI 228 Sam's Reddingswerk
Ga op reddingsactie met Brandweerman Sam met Tom's 4x4 Offroad Voertuig. Het voertuig is door zijn
veringen bestand tegen de ruigste gebieden. Met de takel aan de voorzijde trek je zo de mensen of
dieren in nood los. De auto heeft echt werkende verlichting en verwisselbare banden. Inclusief volledig
beweegbare Brandweerman Sam en accessoires zoals een rugtas, een bijl en een brandblusser.
Ga op een spannend reddingsavontuur met Brandweerman Sam met deze Wallaby helikopter.
Brandweerman Sam stuurt vandaag speelfiguur Tom op pad met de helikopter. Vlieg naar het
rampgebied, laat je via de takel naar beneden zakken en red de drenkelingen uit het water. Dankzij de
speciale geluiden en zwaailampen hoor en zie je de helikopter al van verre aankomen. Inclusief
accessoires zoals een brancard, een lus, gereedschap, een emmer en een brandblusser.

EI 229 Poppenbuggy met pop
Pop lacht, huilt en drinkt met 3 AA batterijen.
Met kleertjes en accessoires.

PL 7 All Queens
Denkspel met alleen het meest krachtige schaakstuk! Een slim en leuk strategiespel dat je nog het best
kunt omschrijven als een mix van vier-op-een-rij en schaken.

SC 34 Nisyros
De vulkaan van het Griekse eiland Nisyros wordt actief! Een aantal grote uitbarstingen zorgt ervoor dat
het hele eiland onder de lava wordt bedolven. De inwoners moeten op tijd het eiland zien te verlaten.
Lukt het om alle inwoners te redden voordat het hele eiland onder de lava is bedolven? Voor 2 tot 4
spelers vanaf 12 jaar.

SC 35 Teamtoren
2 tot 24 spelers bouwen samen een teamtoren door samen te werken. Samen de blokken optillen en
dan stapelen! Stimuleert plezier, motoriek, communicatie en coördinatie. Teamwork!

Info:
Sinterklaas heeft ons laten weten dat de kinderen dit jaar hun schoen, laars
of pantoffel kunnen zetten op de speelotheek. Dit kan vanaf dinsdag 21
november t/m zaterdag 25 november.
Omdat sinterklaas al erg oud is zou hij het fijn vinden als u een briefje met
naam en leeftijd van het kind in de schoen stopt. Op de speelotheek liggen
hiervoor briefjes klaar.
De schoenen kunnen vanaf dinsdag 28 november weer opgehaald worden.
Sinterklaas heeft ons namelijk belooft dat hij dan langs is geweest om de
schoenen te vullen.
Kerstvakantie vanaf zaterdag 23 december 2017 t/m maandag 8 januari 2018.

Kinderzwerfboeken vindt u op de tafel in hal.
Een Kinderzwerfboekstation is een plank of een kastje met zwerfboeken.
Een Station staat op een openbare plek waar (veel) kinderen komen.
Kinderen en ouders kunnen hier hun gelezen kinderboeken naar toe
brengen en er een zwerfboek van maken. Er liggen stickers die op en in
de boeken geplakt moeten worden. Daarna is een boek ook een echt
zwerfboek. Kinderen nemen het boek mee naar huis en als het uitgelezen
is, geven ze het boek weer door. Ze mogen het achterlaten op school, in
een bus, trein of ze brengen het weer naar een Kinderzwerfboekstation.

Ruilpuzzels vindt u op de kast in hal van de speelotheek.
Neem er gerust 1 mee en breng ook weer is een puzzel terug.

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.

