Nieuwsbrief herfst 2020

Nieuw speelgoed:
Cc 52 Plus++
Plus-Plus Mini is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Van simpelweg de
bouwsteentjes in elkaar schuiven tot het maken van platte ontwerpen of ingewikkelde 3D-creaties, de
veelzijdigheid van Plus-Plus is enorm.
Cc 53 Tileblox met magneetbord
Met de Tileblox Regenboogset heb je wel 30 kleurrijke magnetische geometrische tegels in handen om
de mooiste 2D of 3D figuren te bouwen. Geschikt vanaf 3 jaar.
Cc 54 Georello Tech
Met Quercetti Georello Tech kan je verschillende grote, driedimensionale structuren bouwen. De
tandwielen en andere onderdelen zijn makkelijk met elkaar te verbinden om een geweldige
kettingreactie te maken.

Cc 55 Q-ba-maze 2.0
Q-Ba-Maze Rails Builder set van MindWare bevat een innovatief kubus systeem waarmee je hele gave
knikkerbanen kunt bouwen.
Cc 56 WizzWizz
WIZZWIZZ speelgoed is echt onverwoestbaar, heel duurzaam,en erg leerzaam.. Grappige poppetjes,
auto's, treinen, dieren, monsters, met dit vrolijk gekleurde houten speelgoed kunnen kinderen van alles
maken. Goed voor de fijne motoriek!
Cc 58 Magformers Wheelset
Bewegende creaties die je ook nadat je ze gebouwd hebt nog uren speelplezier bieden.Met deze
Funny Wheel Set van Magformers is het allemaal mogelijk. Door de verschillende soorten wielen die
zijn inbegrepen in deze set en de meegeleverde afstandsbediening, laat je elke constructie bewegen.

CD 11 Frozen
Beleef samen met je peuter en Disney's Elsa, Anna en Olaf allerlei avonturen boordevol fantasie in het
Frozen ijskasteel en help hem of haar belangrijke ontwikkelingsmijlpalen te bereiken.

EI 107 Vervoer Playmobil 123
Vliegtuig, bus en ziekenauto.
EI 291 Frozen F.P.
Paleisspeelset met lichtjes, geluiden en de grote hit uit Disney's Frozen.

EI 292 Vliegveld
Speelkleed met vliegtuigen. De kids kunnen hun eigen fantasie gebruiken.
Gb 20 Dr Eureka
Het laboratorium staat op zijn kop! Dr. Eureka heeft jullie hulp nodig om zijn experimenten uit te voeren.
Jullie zijn de assistenten van dr. Eureka en moeten proberen om zo snel mogelijk de moleculen in de
juiste volgorde in de reageerbuizen te krijgen. Je mag de ballen niet uit de buizen laten vallen of met je
handen aanraken.
Gb 22 Twister
Schoenen uit en in positie! Maak je klaar om in knopen te worden gedraaid. De aangewezen 'Spinner'
laat weten welke hand en welke voet waar naar toe gaat. Voet op rood? Hand op groen? Ga er voor!
Geen knieën of ellebogen op de mat want dan ben je af!

Gb 23 Dat is Bluf
Speel je echt een spook? Of is dat bluf? In Dat is Bluf! leg je om beurten je kaarten blind op tafel en zeg
je welke kaart je speelt. Heb je niet de juiste kaart? Speel dan gerust een andere. Maar zorg wel dat
niemand het door heeft, want dan groeit je neus! De speler met de kortste neus wint!
GC 12 De mol
Jij en je team zijn op een missie gestuurd om 3 belangrijke codes te kraken. Alle teamgenoten zijn in
het bezit van verschillende codes en sleutels. Door samen te werken is het mogelijk om het mysterie
rondom de codes op te lossen, maar wat als er één persoon is die bewust de boel loopt te saboteren?
Wie kun je vertrouwen tijdens je missie en wie is de mol?
Gc 14 Monopoly Europa

Gc 18 Woord Rummikub
Woord Rummikub is een variant op het overbekende Rummikub-cijferspel. Wie vormt door schuiven en
combineren het langste woord?!
Gc 19 The 4th Dimension
Blokkeren, stapelen, vormen, dwarszitten, puzzelen en vooral veel plezier hebben; het houten spel The
4th Dimension zorgt voor jong en oud met zijn vele variaties en verschillende moeilijkheidsgraden voor
heel wat uurtjes spelplezier!
OI 10 Spiegelen
Met de multifunctionele activiteiten box van Classic World kan je verschillende soorten puzzels maken.
Leg de juiste vormen bij elkaar en stimuleer zo de kleur- en vormherkenning. Door het spiegeleffect
stimuleer je tevens ook het ruimtelijk inzicht van het kind. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

OM 20 Maak een Doolhof
Met dit spel maak je eerst je eigen doolhof om er daarna een bal door heen te manoeuvreren.
Bouw na van een voorbeeld kaart (goed voor de ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie) of verzin het
gewoon helemaal zelf. Gebruik de kleurrijke onderdelen om het doolhof goed in elkaar te zetten. Klaar?
Dan mogen de ballen er in en begint de volgende uitdaging.
Pb 23 Treinen
200 stukjes
PL 12 Sink or Swim
Denkpuzzel van Eureka!. Help de jongen in de rode zwemband om uit het zwembad te komen.
Hiervoor moet je puzzelstukken schuiven. Met handleiding, uitleg en uiteraard de verschillende
opdrachten.

PL 13 Let's go code!
Kinderen zullen veel plezier beleven als ze met deze complete set hun eigen grove motoriek parcours
zelf neer kunnen leggen: stappen maken, springen en omdraaien.
Met deze set komen jonge kinderen makkelijk in contact met eerste programmeer opdrachten, zonder
dat er elektronische hulpmiddelen voor nodig zijn.
Sc 18 Codenames duet
Geef elkaar aanwijzingen van één woord die op meerdere woorden slaan en probeer om alle spionnen
te vinden, voordat de tijd op is. Codenames Duet is een coöperatief spel voor twee (of meer) spelers.

In deze vakanties zijn wij gesloten:
Herfstvakantie: 18 t/m 26 oktober 2020
Kerstvakantie: zaterdag 19 december t/m 4 januari 2021

Word vrijwilliger en u bent gratis lid van de speelotheek!
Wij zoeken nieuwe vrijwilligers voor de uitleen op zaterdagmorgen(9.30-11.00 uur)
en
Wij zijn op zoek naar een Interieurverzorg(st)er, die regelmatig wil schoonmaken in de
speelotheek! Dus is u hobby schoonmaken: laat het ons weten!
Na 2 maanden als vrijwilliger bent u gratis lid en blijft u gratis lid totdat u ons weer verlaat.
Al onze medewerkers zijn vrijwilligers. Met hun enthousiasme en inzet houden zij de speelotheek open.
Misschien hebt u er wel eens over gedacht om ons team te komen versterken. De speelotheek kan ook
uw hulp heel goed gebruiken! Van onze vrijwilligers wordt verwacht dat zij interesse hebben in
kinderen, spelen en speelgoed. Iedereen is van harte welkom, ook vaders, oma’s en opa’s.

Wist u dat wij een kinderzwerfboek station zijn?
Regelmatig vindt u hier weer andere boeken. U kunt de kinderboeken die u niet meer gebruikt aan ons
kinderzwerfboekstation schenken. Wij zorgen dan dat de boeken gaan zwerven. Geef het boek aan een
van onze medewerkers.

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.

