
                                Nieuwsbrief juli/augustus 2016

De speelotheek is in de zomervakantie vanaf dinsdag 12 juli gesloten tijdens de 
normale openingstijden. 
Maar let op deze zomer zijn we open op alle donderdagen( 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8 
en 18/8 ) van 10 tot 14 uur. 
Vanaf dinsdag 23 augustus zijn we weer open op de reguliere dagen.

In de zomervakantie is de tuin open op donderdag tussen 10 en 14 uur.
Elke week zijn wij op de donderdag (als het mooi weer is en dat was het elke keer) van 10 tot 14 
uur in de natuurbelevingstuin bij de Speelotheek aan de slag. We onderhouden de 
kruiden/groenten/fruittuin in de oude zandbak, het blotevoetenpad (erg leuk om samen overheen te
lopen), de bloemenvelden en nog veel meer. 
Elke week is weer anders, rond lunchtijd zitten we uiteraard buiten en genieten van buiten eten en 
drinken. 
We zijn nog op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen. Kom een keer langs en zie hoe jij 
en de kinderen kunnen genieten van actief buiten-zijn. Zeker in deze tijden van druk zijn, van tv en 
I-pads is het voor iedereen goed om even het hoofd en lichaam een boost te geven door te 
tuinieren. Uit onderzoek is gebleken dat hierdoor de hersenen zich beter ontwikkelen en je meer 
rust in je hoofd krijgt. Ook zonder kinderen ben je welkom! 
Kan je niet op donderdag maar wil je wel graag meehelpen in de tuin? Stuur een berichtje 
naar speelotheek.veenendaal@outlook.comen we nemen contact met je op. 
Lezen en bekijken wat we al gedaan hebben? 
Op http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/tuin/ houden we een blog bij.  

http://speelotheekveenendaal.jimdo.com/tuin/
mailto:speelotheek.veenendaal@outlook.com


Nieuw speelgoed:
Ga 8 Eendjesdans. Maak als eerste jouw eendjesfamilie compleet! Al kwakend dolen de eendjes 
rond in de vijver. Pak om de beurt een eendje en kijk of het eendje bij jouw familie hoort. Let goed 
op welke eendjes er gepakt worden, dan weet je misschien waar je jouw eendjes kan vinden. Heb 
jij als eerste 3 dezelfde eendjes gevonden? Dan heb je gewonnen! 
Gb 1 Wie is het? Wie is het? is compleet vernieuwd. Met nieuwe figuren en te downloaden 
uitbreidingen. Je kent dit klassieke gezichten raadspel van de grote onbekende natuurlijk. Stel de 
goede vragen waarop met ja of nee geantwoord kan worden en ontdek als eerste wie het is. Je 
kan nu met afbeeldingen van dieren of mensen spelen: is het Vlekje het paard of Rocco de kikker?
Flip met de rode baard of Tim met de blonde haardos? Daarnaast kan je ook nog eens extra 
bladen downloaden, met nieuwe figuren voor nog meer speelplezier! Een spelletje duurt slechts 15
minuten. 

Gc 33 Party&Co Girls. Party & Co Girls is speciaal gemaakt om met je vriendinnen te spelen! 
Het spel zit boordevol vragen en opdrachten over mode, vrije tijd, uiterlijk en alle andere zaken die 
meiden leuk vinden. Tijdens een pyamaparty, verjaardagsfeestje, of gewoon een middagje met je 
beste vriendinnen... Party & Co girls is altijd leuk om te spelen! Speel het spel met 2 tot 4 teams.
OM 20 Motoriekdoos. Fijne motorische ontwikkeling is het gebruik van de handen en vingers in 
de fase voor het grijpen, bij het grijpen zelf en bij het manipuleren van een voorwerp. De 
ontwikkeling van het kijken, met andere woorden het grijpen en onderzoeken met de ogen, gaat 
hieraan vooraf. 
Kinderen kunnen problemen ondervinden bij het uitvoeren van motorische taken zoals schrijven, 
tekenen, puzzelen, knutselen, veters strikken en bijvoorbeeld een boterham smeren. Dit kan 
komen door problemen in de (fijn)motorische ontwikkeling en of een gebrek aan motorische 
vaardigheid.
In deze doos zitten materialen waarmee op een speelse manier de fijne motoriek geoefend kan 
worden.
– Gebruik het vergiet en rijg de pijprijgers er door heen. 
– Schuif stukken rietjes over de pijprijgers.
– Klem kleine knijpertjes op de pijprijgers
– Sorteer alle gekleurde materialen in de bijbehorende doosjes of op de kleurenkleedjes
– Gebruik het pincet of de bolknijper om de materialen te verplaatsen.



Stadsstrand Veenendaal 
Stadsstrand Veenendaal, dé plek in Veenendaal waar je moet zijn deze zomer! Kom picknicken, 
muziek maken, dansen, relaxen, ontmoeten, genieten. Samen met Landjepik organiseert de 
Bibliotheek en de Speelotheek één keer in de maand een voorlees- en speelmiddag bij het 
Stadsstrand. 
Data: 6 juli,  10 augustus en 7 september.
Tijd: 14.30 tot 15.00 uur voorlezen en van 15.00 tot 16.00 uur spelen met het speelgoed van de 
Speelotheek
Leeftijd: 3 tot 7 jaar, deelname is gratis.

Mamacafe in de bibliotheek.
Ook in de zomervakantie organiseert Bibliotheek Veenendaal samen met Speelotheek Veenendaal
en Home Start weer een mamacafé voor (groot)ouders met hun baby/peuter, van 10.00-12.00 uur.
Deelname aan het mamacafé is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Het mamacafé vindt 
plaats op de jeugdafdeling op de 1e verdieping.
Komende data zijn: 13, 27 juli en 10, 24 augustus. Vanaf de 24e augustus wordt er elke week een 
Mamacafé! Maandelijks zal er dan een thema zijn. Zet de data vast in je agenda! 


