
                                                   Nieuwsbrief juli 2015

Nog een laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie met info over nieuw speelgoed, de 
zomervakantie, het nieuwe computersysteem en de activiteiten van de Bibliotheek.

Nieuw speelgoed:
Cc 31 Megablok Barbie. 3 sets in 1. 

CC 32 Lego trein Toy Story 3

Twee sets die we gekregen hebben van de Speelotheek in Gorinchem. Vanwege de kleine
onderdelen hoeft de doos niet geteld. We zijn benieuwd hoe dat gaat werken.



T 12 Verkeersdoos: Los bij de verkeersdoos zit een mooi kleed. In de doos zitten allerlei 
materialen om verkeerssituaties rond huis en school te oefenen. Ook een aantal 
werkbladen en verkeersborden spellen zitten in de doos.

E+I 106 Restaurant keuken: met eten/servies voor 2 gasten en menukaarten!

E+I 96 Elfenboot van Playmobil. 3 sets in 1 nummer 5441,5446 en 4148.

E+I 100 Pop met maxicosi en picknickmand

T 14 Bumba ontdekdoos met puzzels, kleurenspel, getallen, vormen en memory.

Na de zomervakantie gaat de Speelotheek weken met nieuwe software. Voor alle 
vrijwilligers betekent dit een omscholing deze zomer. Wij vragen u begrip voor de start 
problemen die hierdoor veroorzaakt worden.



De Speelotheek gaat met zomervakantie. Op zaterdag 11 juli zijn wij voor het laatst open.

Graag zien we u weer vanaf dinsdag 25 augustus!

Het mamacafe gaat de hele zomer door. Dus op woensdag 30 juli en 13 augustus kun je 
tussen 10 en 12 uur naar het mamacafe op de jeugdafdeling van de bibliotheek.

Zaterdagmiddag 25 juli: Zomerspelmiddag in en om De Cultuurfabriek
In samenwerking met Speelotheek Veenendaal

Op zaterdag 25 juli organiseert Bibliotheek Veenendaal een Zomerspelmiddag in 
samenwerking met Speelotheek Veenendaal. Alle kinderen die niet op vakantie zijn en die 
van spelen houden, zijn welkom in De Cultuurfabriek. Deelname is gratis. Tijd: 13.30-16.30
uur.

Spelen en ontwikkeling
Voor kinderen is spelen een belangrijke vorm van ontspanning. Bovendien is spelen 
essentieel voor hun ontwikkeling. Door te spelen leren kinderen hoe de wereld in elkaar 
steekt en verwerven ze kennis en vaardigheden. Op 25 juli neemt de Speelotheek diverse 
interessante en leerzame spelen mee voor binnen en buiten!

Voor meer info zie: http://www.bibliotheekveenendaal.nl/ag…/zomerspelmiddag.html

http://www.bibliotheekveenendaal.nl/agenda/zomerspelmiddag.html

