Nieuwsbrief herfst 2018

Nieuw spelmateriaal met kleding:
EI 34 Politie
Met deze politie set voelt jouw kind zich echt stoer en heeft het een gevoel van controle.
Achtervolgingen, aanhoudingen en verkeerssituaties kunnen met al deze accessoires fijn worden
nagespeeld.

EI 79 Ridderset
Ridderpak met accessoires en ridderspeelgoed

EI 92 Fee met accessoires

EI 101 Brandweer
Als je kind later brandweerman wil worden of die stoere rol graag speelt, geef het dan deze mooie
speelgoedset met alles wat een echte brandweerman dagelijks gebruikt. Je kind ontpopt zich als een
doortastende redder in nood en leert zijn fantasie te gebruiken in een boeiend rollenspel.

EI 199 Timmerman
Als je kind jou helpt bij het klussen, dan is het handig als het alle gereedschap binnen handbereik heeft
en gewoon bij zich draagt. Dat gaat gesmeerd met dit stoere en handige gereedschapsvest met veel
mooie details en handige vakken. Welke klus gaan jullie samen aanpakken?

EI 258 Werkkoffer
Bosch gereedschapsbox met accuschroevendraaier op batterijen en verdere gereedschappen
Met overall

EI 259 K3
Word een echte ster met deze K3 verkleedjurk met een regenboog print! De jurk heeft een grijze kleur
en is gemaakt van polyester. Door de handige klittenbandsluiting achter in de nek is de jurk gemakkelijk
te sluiten.
Shake met je benen, zwaai met je armen en swing mee met de K3 Dansmat! Verzin zelf een cool K3dansje op een van de vier K3-liedjes en de dansmat maakt geluidjes bij elk danspasje.
Je kan natuurlijk ook het dansspel proberen! Volg de lichtjes en probeer zo goed te dansen als Hanne,
Klaasje en Marthe!
Word net als de meisjes van K3 een superster! Smeer je stembanden en zing vrolijk mee met de vier
fragmenten* van de K3-liedjes. Of neem je eigen hit op! De kleurrijke lichtjes in je microfoon maken van
jouw optreden een schitterende show!

EI 260 Dierenarts trolley
Oh nee! Je hondje is ziek! Neem het hondje in de draagmand mee naar de onderzoekstafel. Meet de
hartslag en de temperatuur. Nog even iets drinker en hij voelt zich al een stuk beter! Met deze
medische trolley voor dierenartsen maak je alle dieren weer beter. Inclusief accessoires zoals een bot,
een spuit en een stethoscoop. In de handige trolley van stevig kunststof neem je alles zo weer mee
naar de volgende patiënt.

In deze vakanties zijn wij gesloten:
Herfstvakantie 22 t/m 29 oktober
Kerstvakantie zaterdag 22 december t/m 7 januari 2019

Wist u dat wij een kinderzwerfboek station zijn?
Op woensdag 3 oktober washet Nationale Kinderzwerfboekdag én de start van de Kinderboekenweek.
Niet alle kinderen kunnen een nieuw boek kopen. Daarom roepen wij iedereen op om op deze dag
kinderboeken te laten zwerven. Zo zijn er voor álle kinderen leuke boeken om te lezen!
De speelotheek heeft een heel aantal nieuwe gesponsorde boeken gekregen, die vanaf vandaag op
onze zwerfboek tafel liggen.

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.

