Nieuwsbrief maart 2018

Nieuw Speelgoed:
EI 245 Magisch kasteel F.P.
De VTech Vrolijke Vriendjes Magisch Koninkrijk Kasteel zit boordevol magie! In totaal heeft het Magisch
Kasteel 8 Magic Points.

EI 246 Caravan
Leuke speelcaravan. Ga gezellig op vakantie met opa en de kleinkinderen.

EI 247 Kasteel
Speel met de koninklijke familie en de soldaten met paarden.

Ga 1 Vos laat los
Het doel bij Vos Laat Los is om je kippenhok zo snel mogelijk te vullen met kippen. Gooi de
dobbelsteen en stop het aantal kippen, als op de dobbelsteen staat aangegeven, in de broekzak van de
vos en druk één keer op zijn hoofd.
Doe dit net zo vaak totdat zijn broek afzakt en pak dan met één hand één kip tegelijk en leg deze in je
kippenhok. Wie als eerst zijn/haar kippenhok vol heeft, heeft gewonnen.

Ga 5 Holle bolle big
Holle Bolle Big is het leukste actiespel van dit moment! Deze holle bolle big krijgt geen genoeg van
hamburgers. Wanneer hij teveel eet, ontploft zijn buik en springt zijn riem open!

Ga 9 Knibbel knabbel knuisje
Wie als eerste het snoepgoed verzamelt, is de winnaar! Met grote speelelementen en een bewegende
en sprekende enge heks. Je weet nooit wanneer ze tevoorschijn komt!

Ga 19 Nijntje dansende blokjes
Bij dit leuke nijntje spelletje draait het om snelheid en om het herkennen van de nijntje afbeeldingen. Als
de blokjes stoppen met dansen, pak dan de paartjes! Hoe snel ben jij? nijntje dansende blokjes kan op
vier verschillende niveaus worden gespeeld, afhankelijk van de vaardigheden van het kind.

Rb 4 Ezyroller
De EzyRoller is een product uit Nieuw Zeeland wat in 2008 nog tot Top Toy of the year is uitgeroepen!
Waarom? Omdat het ontzettend leuk is om op de Ezyroller te rijden, geschikt is voor kinderen vanaf 6
tot wel 14 jaar en omdat het bijdraagt aan een betere conditie EN motoriek van een kind! Hoe het
werkt? Het kind neemt allereerst plaats op de comfortabele stoffen zitting en plaatst zijn of haar voeten
op de stang. Nu de benen op en neer bewegen met de voeten op de stang en zie...de EzyRoller begint
al te rijden! De EzyRoller rijdt het lichtst op geasfalteerde paden maar doet het ook gewoon goed buiten
op de stoep. Door het lage zwaartepunt is de EzyRoller stabiel en veilig!

Rb 7 Coupe L.T.Met deze Cozy Coupe steel je de show! Deze loopauto is voorzien van een grappig
gezichtje, en is ideaal voor groeiende peuters.
Rb 8 Brandweerauto L.T In deze schatttige Little Tikes Brandweerwagen met Waterspuit red je
iedereen uit de brand! De waterdruktank en slang spuiten echt water! De voorkant van de
brandweerwagen heeft een lachend gezicht waar elk kind van zal houden. De watertank is makkelijk te
verwijderen en bij te vullen (max 2 liter water).Geschikt voor kinderen vanaf 1,5 jaar.

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

Wordt lid van onze speelotheek contactgroep!

Vakanties:
Goede vrijdag
Paaszaterdag
Koningsdag/Meivakantie
Zomervakantie

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

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

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.

