Nieuwsbrief april 2018

Nieuw Speelgoed:
EI 46 Strijkplank en Wasrek
Met houten strijkbout, stofjes en knijpers

EI 110 Boerderij Haba Little Ffriends
Op de boerderij van Franz en Johanna is het altijd gezellig druk. Elke dag is er leuk werk te doen. In de
stal zijn er boxen voor de koe en haar kalfje, een paard of het ezeltje, een varken met haar biggetje of
andere dieren. Alle dieren moeten goed verzorgd worden. Dat vinden de boer en boerin heel belangrijk.
De ladder gaat omhoog naar de hooizolder. Via de buitenkant van de boerderij kunnen de zware
hooibalen met de katrol naar boven worden gehesen. De boerderij is met zeer veel oog voor detail
uitgevoerd en aan de voorkant en achterkant bespeelbaar. De voorste stalmuur en deuren kunnen
open worden geklapt. De daken zijn gemakkelijk afneembaar voor extra speelgemak en dankzij de
kunststof rails worden de onderdelen snel in elkaar gezet. Werkelijk een heel fraaie stal voor
fantasierijke rollenspellen op de boerderij!

EI 248 Roze trein
In deze treinset zitten heel veel rails, touwbrug, remise, tunnel, bloementuin en draaiplateau. Met
treinen, poppetjes, huizen en bomen. Een echte houten trein speciaal voor meisjes.

EI 249 Zwemmende eendjes
Probeer zoveel mogelijk eendjes te vissen. Neem het schepnetje en probeer de voorbij dobberende
eendjes uit het water te halen.

EI 250 Barbecue L.T.
Little Tikes barbecue grill. De coole kleuren, het mooie design en de vele accessoires zorgen ervoor dat
je net écht aan het barbequen bent!

Gc 78 Kubb
Het spel Kubb is afkomstig uit Zweden en is een echt familiespel.
Kubb is een spel voor buiten, en wordt gespeeld op een vlak speelveld. Er wordt bijna altijd op gras
gespeeld, zand, strand of sneeuw zou ook kunnen.
Het spel kan 1 tegen 1 gespeeld worden, maar ook in teams van meer personen. In de competitie
speelt men 6 tegen 6. Het speelveld bakent men af met de 4 hoekstokken. Elke team zet 5 torens op
de achterlijn. De koning zet men in het midden. De bedoeling van het spel is om met de stokken alle
torens van het andere team om te gooien. Uiteindelijk wint het team dat de koning om gooit!

D 3 Duwkar Chicco
De Chicco Happy Hippy duwkar is een leuke baby walker in vintage stijl om je kindje te helpen bij het
zetten van de eerste stapjes. Dankzij de 4 grote wielen word er veel stabiliteit geboden. Deze walker
heeft diverse verschillende activiteiten op de voorkant zodat je kindje er ook nog eens leuk mee kan
spelen!

PL 1 Jack the Robotmouse
Waar is mijn kaas? Programmeer Robot Jack zodat hij zijn stukje kaas krijgt!
Zo beginnen kinderen met programmeren. Programmeerbare robot muis met 30 codeerkaartjes om de
route naar de kaas te maken, stap voor stap.
Dit is de meest intelligente muis. Met licht, geluid en 2 snelheden.
Eerst maak je een route of doolhof naar de kaas. Vervolgens gebruik je de kaartjes om de sequentie te
programmeren die Jack moet volgen om bij de kaas te komen.
Met Jack ontdek je al spelend de beginselen van het programmeren, door logische sequenties te
maken met een van tevoren bepaald doel.
Dubbelzijdige kaarten die overeenstemmen met de kleuren van de muisknoppen. Met instructies:
vooruit, achteruit, rechts, links.

Buitenspeeldag 13 juni.
De Speelotheek heeft een ruim assortiment aan speelgoed/materiaal in de uitleen die geschikt is voor
een gezellige Buitenspeeldag.
Voor de straten hebben wij dit jaar een aantrekkelijk aanbod om bij ons speelgoed te lenen.
Op onze website staan foto's van het speelgoed wat wij
uitlenen: https://speelotheekveenendaal.jimdo.com/speelgoed. In de rubrieken aan de linkerkant kan
gekeken worden wat er in onze speelotheek aanwezig is. Specifiek voor de buitenspeeldag zijn de
rubrieken RA/RB (rijdend en beweging), T (thema), SC (coöperatief spel) en GB/GC
(gezelschapsspellen) interessant. Speelgoed kan gereserveerd worden, voor de meivakantie, zodat wij
er zeker van zijn dat het aanwezig is in de speelotheek. Het materiaal kan opgehaald worden vanaf
vrijdagavond 8 juni. Terugbrengen uiterlijk voor zaterdag 16 juni. (tenzij anders afgesproken).
Aanmelding via mail (speelotheek.veenendaal@outlook.com), na ontvangst van de bevestiging kan er
tijdens openingstijden speelgoed uitgezocht worden. Wij hebben geen pinautomaat dus contant geld
niet vergeten!
Onze openingstijden zijn: dinsdag en woensdag van 8.30 tot 11.00 uur, zaterdag van 9.30 tot 11.00 uur
en vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur.
Ons adres is Prins Willem Alexander Park 1 Veenendaal. Er kan voor de speelotheek gratis geparkeerd
worden.
Buitenspeeldag aanbod:
3 stuks voor 25 euro
4 stuks voor 30 euro
5 stuks voor 35 euro
6 stuks voor 40 euro
7 stuks voor 45 euro
Borg: 20 euro.

In deze vakanties zijn wij gesloten:
Koningsdag/Meivakantie vrijdag 27 april t/m 7 mei
Zomervakantie
15 juli t/m 27 augustus

Wist u dat wij?
Kinderzwerfboeken hebben?
Ruilpuzzels hebben?
We hebben nu ook ruilboeken/bladen. Deze boeken en/of bladen liggen op de tafel van de
kinderzwerfboeken.

Wordt lid van onze speelotheek contactgroep!
https://www.facebook.com/groups/297440247366334/?source_id=415624078468603
Een plek waar abonnementshouders van de speelotheek elkaar kunnen ontmoeten. En in contact
kunnen komen met de vrijwilligers die voor de speelotheek werken.

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.

