Nieuwsbrief juni/ juli 2018

De laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. In de vakantie zijn wij gesloten.
EI 252 Wafelset
Dit wafelijzer van Hape zal een leuke toevoeging zijn voor in de speelkeuken! Deze set zal de fantasie
en creativiteit van uw kind stimuleren. Deze set is inclusief aardbeien toppings.

EI 253 Groente/fruit winkel
Fruit- en groenteweegschaal, met klassieke gewichtsaangave, weegschaal verdiept zich tijdens het
wegen, gewicht van de voor- en de achterkant zichtbaar, bevordert het rollenspel.
Maak je eigen winkel en gebruik daarvoor dit pinapparaat voor je klanten om alles met de pinpas af te
rekenen.

M 29 Piano L.T.
Baby piano met grote druktoetsen en met xylofoon-functie.
Primaire kleurstelling. Geschikt vanaf 18 maanden.

Rb 11 Scramble Bug
Scramblebug vierwieler met wieltjes die 360 graden kunnen draaien. Superveel rij en speelplezier voor
kinderen vanaf circa 1 tot 3 jaar.De Scramblebug is een zeer veilige en stabiele vierwieler. Ideaal voor
jonge kindjes om binnen en buitenshuis op te rijden.

Rb 12 Grasmaaier
Met deze Bosch speelgoed grasmaaier leer je je kind spelenderwijs de beginselen van het tuinieren.
Daar hoort natuurlijk ook gras maaien bij. Deze grasmaaier maakt het geluid van een echte elektrische
maaier, maar is veilig voor kinderhandjes. Tijdens het rijden maakt hij een knetterend geluid.

Rb 14 Buzzy Fiat 500
De eerste superstoere echte Berg skelter voor kinderen vanaf 2 jaar. Leren trappen was nog nooit zo
makkelijk, met de Berg Buzzy doe je de eerste trapervaring op zonder risico op omvallen. Nu in coole
Fiat 500 uitvoering!

Rb 26 Skelter Buddy Pink
Op deze stoere roze skelter wordt buitenspelen nog leuker! Jarenlang beleef je de mooiste avonturen
op deze skelter omdat stoel en stuur verstelbaar zijn. Het unieke BFR systeem zorgt ervoor dat je met
je pedalen kan trappen, remmen én achteruit rijden!

T 27 Wonen
Verschillende materialen m.b.t. wonen.

T 28 Seizoenen.
Verschillende materialen m.b.t. de 4 seizoenen

In deze vakanties zijn wij gesloten:
Zomervakantie van 15 juli t/m 27 augustus.

Wist u dat wij?
Kinderzwerfboeken hebben?
Zwerfpuzzels hebben?
We hebben nu ook zwerfboeken/bladen. Boeken en bladen voor tieners en volwassenen. 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.

