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EI 122 Campervakantie F.P.
Ga je mee kamperen met deze vrolijke Fisher-Price Little People figuurtjes? Met deze camper zijn de
kampeermogelijkheden eindeloos.

EI 240 Ruimtestation VTech
Laten we een ruimtereis gaan maken!
De VTech Toet Toet Auto Ruimtestation is klaar voor vertrek! 3-2-1 opstijgen!
Het ruimtestation bevat verschillende elementen die de fantasie prikkelen en de motorische
vaardigheden bevorderen.

EI 241 Eenhoorn VTech
De VTech Vrolijke Vriendjes Magisch Koninkrijk Eenhoorn Twinkel nodigt je uit voor een waanzinnig
avontuur!

EI 242 Dierenverzorgingsboerderij F.P.
Boer Jed is altijd druk met het verzorgen van al zijn dieren op de Fisher-Price Little People
Dierenverzorgingsboerderij. Deze Little People speelset boordevol activiteiten is veel meer dan een
boerderij: het is een thuis voor alle nieuwe vriendjes van kinderen.

EI 243 Diepzeepaleis F.P.
Ga samen met Zeemeermin Lynn of een ander vrolijk vriendje op een magisch avontuur in de
onderwaterwereld! Plaats een vriendje op één van de drie Magic Points en luister naar vrolijke reacties.
Draai de bloem om de schelp te openen of plaats een vriendje in de schelp en zie hoe het lichtje van de
schelp van kleur verandert. Verschuif de krab om de vriendjes te laten dansen of druk op de zeester om
de diepzeecarrousel naar beneden te laten draaien. Kom mee, het is tijd voor een feestje in de zee!

EI 244 Dierensalon VTech
Plaats Kaylee Kat of een ander dier op de 2 Magische Sensors en luister naar de vrolijke reacties.
Gebruik de badkuip, borstel en haardroger om het dier te verzorgen. Verschuif het hartje in de
kleedkamer om een leuke outfit uit te kiezen. Transformeer de schoonheidssalon naar een handtasje
en neem het overal mee naartoe!

https://www.facebook.com/groups/297440247366334/?source_id=415624078468603

Wordt lid van onze speelotheek contactgroep!
Een plek waar abonnementshouders van de speelotheek elkaar kunnen ontmoeten. En in contact
kunnen komen met de vrijwilligers die voor de speelotheek werken.

In deze vakanties zijn wij gesloten:
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Paaszaterdag
Koningsdag/Meivakantie
Zomervakantie

25 februari t/m 5 maart
30 maart
31 maart
vrijdag 27 april t/m 7 mei
15 juli t/m 27 augustus

Het mamacafé:
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door Bibliotheek Veenendaal samen met
Speelotheek Veenendaal en Home Start.
Het Mamacafé vindt plaats op de jeugdafdeling van de bibliotheek van 10.00 tot 12.00 uur en is vrij
toegankelijk. Door de gastvrouw wordt er thee geschonken.
Kinderen kunnen er samen spelen en lezen en ouders ontmoeten elkaar.
Bezoekers met hele diverse achtergronden komen naar het Mamacafé. Zo zijn er ouders - en soms ook
grootouders – die geboren en getogen Nederlanders of zelfs Veenendalers zijn, maar ook moeders met
bijv. een Chinese, Marokkaanse of Syrische achtergrond. Het Mamacafé speelt dus niet alleen een
verbindende rol tussen ouders en kinderen onderling, maar ook tussen verschillende culturen.
Ter gelegenheid van het bezoek van de wethouder was er een speciale Nijntje-taart, gemaakt door een
medewerkster van de bibliotheek. Het was een beetje feest.

