
Nieuwsbrief maart 2015

Een nieuwsbrief met nieuw speelgoed, informatie over de collectie van Jantje Beton en de 
opening van het Montessori Kindcentrum in Veenendaal. 

Het nieuwe speelgoed van deze maand.

CD 9 Ridderkasteel Duplo 3 sets in 1. Bestorm het koningskasteel en laat de strijd 
beginnen! Draaf over de ophaalbrug en strijd tegen de trouwe ridders die de koning en zijn
schat verdedigen. Vanuit de hinderlaag in de boom vuur je appels af met je katapult om de
schat te veroveren van de ridder in zijn rijtuig met paard! Sleep de buit terug naar je 
kasteel en bescherm je rijkdom tegen indringers. Geef de dappere ridder zijn lans en 
zwaard en zet hem op zijn paard, klaar om mee te doen aan het middeleeuwse toernooi. 
Bij de set hoort een hek om overheen te springen en een tent waarin de ridder kan 
uitrusten na een zware dag in de arena. De mogelijkheden zijn bijna onbegrensd!

E+I 30 Vikingen Playmobil



E+I 98 Boerderij Playmobil

E+I 112 Winkel Fisher Price: Leuke winkel van Little People. Leer de getallen tot 10.
Met geluid en inklapbaar waardoor het weinig bergruimte inneemt en kan ook gemakkelijk 
meegenomen worden voor onderweg dankzij het handige handvat.

E+I 222 Poppenwieg met pop 

Gc 15 Scotland Yard master 
Plaats delict: Londen. 
Met de modernste techniek speel je de jacht op mister X in een andere dimensie!
De gratis app maakt van de smartphone of tablet van de detectives een digitale 
regelkamer; moderne opsporingsmethoden van analyse tot plaatsbepaling helpen mee 
Mister X op het spoor te komen. 
Ook zonder de app een leuk en spannend spel.



Van 9 tot en met 14 maart komen 44.000 collectanten van honderden jeugdorganisaties 
zoals scoutinggroepen, speeltuinverenigingen, buurtcentra en sportclubs in actie voor 
buitenspelen in de eigen buurt. En dat is nodig want een op de vijf kinderen speelt niet of 
slechts een keer per week buiten, terwijl dit juist essentieel is voor een gezonde 
lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling van elk kind. 

Collecteren voor Jantje Beton levert gedeeld geluk op: de ene helft van de 
collecteopbrengst besteden de verenigingen zelf ten behoeve van speelplezier voor hun 
jeugdleden, zoals met de aanschaf van speelmaterialen of de organisatie van 
zomerkampen en sportdemonstraties.

De andere helft van de opbrengst besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in het land 
voor kinderen die het hard nodig hebben. Samen met deze kinderen maakt Jantje Beton 
een vuist voor de verbetering van de verarmde speelmogelijkheden in hun eigen buurt.

Ook vrijwilligers van de speelotheek lopen deze week met de collectebus, misschien wel 
bij u in de straat. Ook vind u een collectebus van Jantje Beton deze week op de balie van 
de speelotheek!

Montessori Kindcentrum Aan de Basis.

Op woensdag 4 maart heeft wethouder Nermina Kundic, onder het toeziend oog van 
kinderen en ouders van school en kinderopvang, het Integraal Montessori Kindcentrum 
Aan de Basis geopend.

In integrale kindcentra werken kinderopvang en basisonderwijs nauw samen om een 
doorgaande ontwikkeling van kinderen van 3 maanden tot 12 jaar te garanderen. Door 
beiden te huisvesten in één gebouw, maar ook naast en bij elkaar ontstaat er een heel 
natuurlijke aansluiting. De samenwerking van Montessori kinderopvang en 
Montessorischool Aan de Basis maakt het mogelijk kinderen op te laten opgroeien in het 
Montessori klimaat vanuit dezelfde visie. 

Wij feliciteren het Kindcentrum met deze opening. Zij kregen van de speelotheek een 
lidmaatschap cadeau.


