
Nieuwsbrief januari 2015

Een nieuwsbrief met nieuw speelgoed, nieuws over de voorleesdagen en het 
mamacafé.

E+I 15 Werkbank Bosch

E+I 180 Ziekenhuis met balie, behandelkamer, röntgen, operatiekamer en ziekenzaal.

E+I 181    Dora Ponystal                                 E+I 183 Boerderij Fisher- Price                       



E+I 185 Little Pony Kasteel en Speeltuin          

Ga 51 Mini Sjoelbak voor de allerjongsten met kleine stenen en een korte baan.

GC 7 Wie is de mol?

Wie is de mol? In dit avontuurlijke spel krijgen jij en je medespelers de opdracht een 
geheim op te lossen. Alleen door goed samen te werken en elkaar te vertrouwen kun je 
hier in slagen. Dat lukt niet zomaar, want één van jullie is de Mol en die probeert het spel 
te saboteren. Als de Mol daarin slaagt, dan is het spel verloren. 
Los het geheim op en ontmasker de Mol voor het te laat is. Nodig zijn: inventiviteit, 
stressbestendigheid, intelligentie, inzicht en bovenal mensenkennis. De vraag blijft: Wie is 
de Mol? Ga de uitdaging aan en speel het nu zelf. Veel spelplezier!



T 9 Indianen Feestdoos. Geef een indianenfeestje voor maximaal 8 kinderen. Met 
spelideeën en materialen.

RB 9 Kleine loopfiets                                        RB 16 Plasmacar

Trappen, steppen of duwen is niet nodig! En juist dat maakt de Plasmacar uniek en 
spannend voor kinderen vanaf ongeveer 2 jaar. Een eenvoudige draai aan het stuur zorgt 
ervoor dat kinderen vooruit komen, zonder ook maar één voet aan de grond te zetten!
Simpel heen en weer bewegen van het stuur zorgt voor een voorwaartse beweging. Deze 
aparte manier van voortbewegen is niet alleen heel erg leuk, maar verbetert ook de balans
en coördinatie van kinderen. Het unieke ontwerp zorgt voor optimale stabiliteit waardoor 
kinderen zich op een veilige manier kunnen voortbewegen en uiterst wendbaar zijn.

RB 22 Step van ongeveer 8 jaar.              



Nationale voorleesdagen, met een groot Voorleesfeest, middagpicknick en 

Mamacafé met voorleesvoorlichting. Op woensdag 21 januari gaan De Nationale 

Voorleesdagen 2015 ook bij Bibliotheek Veenendaal van start met een groot 

Voorleesfeest en een middagpicknick! 

Het boek Boer Boris gaat naar zee (Gottmer) - geschreven door Ted van Lieshout en

geïllustreerd door Philip Hopman - staat centraal. Tijdens De Nationale 

Voorleesdagen is er inschrijfkorting en een cadeautje voor kleine lezers en hun 

ouders. Doel van de jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan 

kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

Tijdens De Nationale Voorleesdagen staat het voorlezen aan jonge kinderen centraal in 

peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en bibliotheken. Het belang van 

voorlezen aan jonge kinderen is groot: het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en

bezorgt hun veel plezier. Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers!

Prentenboek van het Jaar

Boer Boris gaat naar zee (Gottmer), geschreven door Ted 

van Lieshout en geïllustreerd door Philip Hopman, is 

verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2015. Naast dit 

boek hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen negen 

andere prentenboeken gekozen die de Prentenboek Top 

Tien compleet maken. In Boer Boris gaat naar zee heeft 

Boer Boris vakantie. Wat neemt Boer Boris mee? Een 

heleboel. Te veel voor in zijn koffer. Daar weet Boer Boris 

wel raad op!

Woensdag 21 januari, Groot voorleesfeest met middagpicknick

Kinderen kunnen komen luisteren naar het spannende verhaal van Boer Boris gaat naar 

zee. Daarnaast gaan de deelnemertjes zelf ook naar ‘zee’ met een heuse middagpicknick 

in het zand! Twee sessies: 14.30-15.30 uur en van 15.30-16.30 uur. Per sessie 20 

kinderen (vol=vol). Deelname € 1,50 voor leden en € 3,00 voor niet-leden.

Leeftijd: tot 5 jaar.

Voor deze voorleesdagen heeft de speelotheek een thema doos gemaakt. T 10 daarin zit 

boer Boris en alles wat hij in zijn koffer mee wil nemen. Ook dierenpuzzels en een 

boerderij rijgspel. Alle voorwerpen op plaatjeskaartjes met woordkaartjes. Verder veel 

voorbeelden van werkbladen. 



De speelotheek heeft meer thema dozen in de uitleen. Zoals: T1 Rupsje nooit genoeg, 

rupsen en vlinders met het bekende boek. Een doos van de voorleesdagen van 2014: T2 

Krrrr..okodil, vol met sleichdieren en opdrachtenkaarten. Twee dozen m.b.t. de 

natuurkunde: T3 Drijf of zink doos en de T4 Natuurontdekdoos. Drie dozen vol met spellen

vanaf 1 persoon tot groepjes, T5, T6 en T7. En T8 prinsessendoos en T9 indianendoos, 

leuk voor een  verjaardagsfeestje! Ook leuk voor echte prinsesjes en indianen zonder 

grote groep.

Woensdag 28 januari, 10.00-12.00 uur: Mamacafé met voorleesvoorlichting

Op woensdag 28 januari organiseert Bibliotheek Veenendaal samen met Speelotheek 

Veenendaal en Home Start weer een mamacafé voor (groot)ouders met hun baby/peuter. 

Tijdens deze ochtend staat het belang van voorlezen voorop. Lea Kessels, 

voorleesspecialist uit Rhenen, zal voorleesvoorlichting geven voor de allerkleinsten. De 

opvoeders krijgen voorleestips aangereikt. Deelname aan het mamacafé is gratis, 

consumpties zijn voor eigen rekening. Het mamacafé vindt plaats op de jeugdafdeling op 

de 1e verdieping.

Mamacafé vanaf februari 2 x in de maand 
Vanaf februari is het mamacafé twee keer in de maand. Elke 2e week en 4e week zijn wij 
aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur. In februari zijn dat dus de 11e en 25e.

Superkidz:
Superkidz geeft ondersteuning en begeleiding aan kinderen van 5 t/m 12 jaar op het 
gebied van bewustwording en sociaal-emotionele vorming.

Wij bieden:

• trainingen, cursussen en workshops aan kinderen en volwassen
• ondersteuning aan ouders en leerkrachten
• individuele begeleiding van kinderen

We doen dit zowel op particuliere basis als in nauwe samenwerking met scholen.

Superkidz stelt zich ten doel kinderen in Nederland te helpen om vrijuit te leven: open, 
ruimdenkend, spontaan, zelfbewust en sociaal.

De cursus start in Veenendaal op 4 februari.

Info op http://www.superkidz.nu/

http://www.superkidz.nu/
http://www.superkidz.nu/

