
Nieuwsbrief april 2015

In deze nieuwsbrief: nieuw speelgoed, Nijntje 60 jaar, info van de speelotheek en de 
creatieve dag van een clv-klas.

T11 Winnie de Pooh doos: electro, puzzels, rijgplankjes, magneetplaten, domino, houten 
boek met Winnie en vriendjes poppetjes.

CD 11 Dora en Diego duplo 7330 Dora's Schateiland,7331Diego dieren reddingsactie,

7332 Dora's Speeltuin. Drie avonturensets in 1!



CD 20 Cars duplo 5814,5815. Bliksem McQueen wil weg uit Radiator Springs om aan de 
Piston Cup race mee te doen. Maar Sheriff houdt hem aan en de takelwagen sleept 
Bliksem terug naar zijn werkplaats. Inclusief Takel de takelwagen en Sheriff, de sloperij 
van Takel en een olievat.

E+I 23 Toet toet Garage met een heleboel verschillende auto's

Deze garage is geweldig, plaats de auto's op de ronde schijf en ze zullen zo naar beneden
rijden! De garage is ook nog eens erg slim, hij herkent namelijk alle auto's. Hoe doet hij 
dat toch? 

Als jij met de takelwagen door de wasstraat rijdt kun je luisteren naar allemaal vrolijke 
liedjes en zinnetjes. Rijd niet zomaar voorbij de winkel of het tankstation want hier valt van 
alles te beleven. Ontdek het zelf en geniet van al het moois wat de Vtech toet toet auto's 
en garage voor jou in petto heeft!

E+I 47 Houten Kaptafel  Hier gaat het hart van kleine meisjes sneller van slaan. Het kastje
met 2 laatjes kan makkelijk vervoerd worden. Nuttige spullen zoals föhn, kam en 
handspiegel, een opklapbaar oogschaduw doosje, drie lippenstiften en parfum flacon 
zitten in de laatjes. Alles gemaakt van mooi gelakt hout.



Nijntje 60 jaar jong!

Dit jaar bestaat Nijntje 60 jaar. Op de website http://www.nijntje.nl/60-jaar-nijntje/ vindt u 
veel info over de verjaardag. 

Een leuk filmpje vindt u hier:

https://www.youtube.com/watch?v=p6BfYhXqnAQ

De speelotheek heeft verschillende materialen van Nijntje in de uitleen.

CD 13 Nijntje speelzaal van Duplo.  Met Nijntje en haar vrienden kun je de leukste 
avonturen beleven. Het leukste is nog wel dat je eerst een eigen wereld kunt bouwen die 
je vervolgens samen met Nijntje kunt ontdekken.

D11 in deze verzamel doos zitten de Nijntje zachte blokken: Deze Nijntje zachte blokken 
kun je pakken, voelen en horen! Kindjes zijn dol op de zes zachte gekleurde Nijntje-
blokken. De blokken zijn gemaakt van zachte kunststof, hebben reliëf en maken een 
piepgeluid.

Ga 18 Nijntje speelt tikkertje Nijntje speelt Tikkertje met zijn vriendjes Knorretje, Snuffie, 
Boris en Barbara. Wie is snel en tikt de meeste dieren? Wie is slim en wordt niet getikt? 

Ga 25 Nijntje Memory:  Dit Nijntje Memory-spel is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf 
2 1/2 jaar. De grote kaarten van extra dik karton en de eenvoudige speelvorm zijn 
uitstekend geschikt voor de kleintjes. Met leuke afbeeldingen van Nijntje.

https://www.youtube.com/watch?v=p6BfYhXqnAQ
http://www.nijntje.nl/60-jaar-nijntje/


E+I 50 en 64 Het Nijntje huis

Rb 7 Loopauto: Leren lopen met Nijntje. Met de Nijntje loopwagen worden de eerste 
stapjes een groot feest. Nijntje en Boris dansen als de auto vooruit wordt geduwd.

Nieuw: T 13 Nijntje doos: Hierin zitten veel Nijntje materialen die geschikt zijn om alleen of 
met meer mee te spelen.

Zoals: bambino loco, Nijntje zoekspel, wat hoort bij welke Nijntje, schelpenspel, memory, 
domino, kleurenspel, verschillende puzzels en magneetplaat.

Het buitenspeelgoed is weer terug uit de opslag van box-inn!



We zijn gesloten in de meivakantie van 5 t/m 9 mei.

De vrijdagavond 16 mei en zaterdagochtend 17 mei in het Hemelvaartweekend en 
vrijdagavond 22 mei en zaterdagochtend 23 mei van het Pinksterweekend zijn we 
geopend.

Creatieve middag in de Speelotheek

Op donderdag 16 april was een groep leerlingen van de CLV Kunst & Cultuurklas 3 bij de 
Speelotheek aanwezig om hun ideeën voor onze belevingstuin te realiseren. Zij kregen als
opdracht om een interactief alfabet te maken waarbij de letter op een houten tegel moest 
komen én waarbij het kind op een of andere manier de letter kon beleven. Dit kon door 
voelen, geluid etc. Van 9 tot 17 uur zijn zij buiten aan de slag gegaan met allerlei 
materialen en het prachtige resultaat hangt nu in de hal van de Speelotheek. Kinderen 
kunnen dit tijdens openingstijden bekijken, bevoelen en er mee spelen.


