
                                    Nieuwsbrief oktober 2016

In deze nieuwsbrief nieuw speelgoed, uitgelicht speelgoed, info over het maandthema, 
speelotheeknieuws en info over het mamacafe.

Nieuw speelgoed:
OR 15 Kalenderklok.
Een prachtige houten klok voor de allerkleinsten. Door deze kalenderklok is het voor kinderen altijd 
duidelijk waar ze aan toe zijn. Van de klok lezen ze niet alleen de tijd af, maar leren ze ook over de 
seizoenen, het weer, de dagen van de week, de maanden en de dagen van de maand. 

OR 16 Fruit tellen.
Een magnetisch motorriekbord waarmee op een speelse wijze het tellen, het ruimtelijk inzicht, de 
schrijfmotorriek en het concentratievermogen wordt geoefend. Met de magneetpen moeten de cijfers 
naar de juiste plek worden gebracht. 

OR 25 Schatkist. Met dit motorriekbord wordt het tellen, de fijne motoriek, het ruimtelijk inzicht en het
concentratievermogen geoefend. De juwelen moeten naar de schatkisten gesleept worden. Met behulp 
van de opdrachtkaarten kan een kind gericht werken aan een gestuurde opdracht.

OR 26 Zoek en tel tot 10.
Rekenspel waarbij het kind de afgebeelde items op de themaplaat zoekt, telt en weergeeft door 
eenzelfde aantal kralen op de standaard te plaatsen. Oefent het tellen t/m 10. Met zelfcontrole. 

OR 27 Knappe Koppen Tellen.
In Knappe Koppen Tellen zorgen de verschillende opdrachten ervoor dat kinderen spelenderwijs het 
getalbegrip ontwikkelen en kennis maken met de eerste rekensommetjes. Met de verschillende 
opdrachten ontwikkelen kinderen rekenvaardigheden op een speelse manier. Leeftijd: 3 – 6 jaar



Cc 16 Knex. 
Bouw 35 verschillende KNEX voertuigen met de bijgeleverde
instructies! Deze uitgebreide doos is met 521 onderdelen goed te
combineren met andere bouwpakketten van KNEX en bevordert de
eigen creativiteit. 

OF 5 Disney Prinsessen Magneten.
Met Magnetics kent fantasie geen grenzen! Ieder kind kan zijn eigen
wereld creëren. De rijk geïllustreerde borden vormen de wereld, de
magneten met Disney prinsessen en hun knappe prinsen de invulling.
Garantie voor urenlang speelplezier. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

EI 38 Keuken.
Leuke keuken met kookaccessoires.

T 18 Zwaar of licht.
Een doos met verschillende materialen om te ontdekken wat
licht of zwaarder is. Gebruik de meegeleverde materialen om uit
te zoeken wat licht of zwaar is of er tussen in. Gebruik de plaatje
om deze in volgorde te leggen van licht naar zwaar.
Memospel gewichten: Leg een gewicht op het ene bakje van de
weegschaal. Probeer door uit te proberen het juiste zelfde
gewicht te vinden. Als je alle paren gevonden hebt, kun je dit
controleren door de symbolen op de onderkant van de blokken
te bekijken. Twee dezelfde symbolen is een paar. Je kunt ook
het gewicht van een blok proberen te ontdekken door gebruik te
maken van de gewichten die bij de weegschaal horen.



Speciaal uitgelicht deze maand:
PL 37 Meta-Forms
Meta-forms, de voorloper van Sudoku.
Meta-Forms is een spel waarbij je aan de hand van visuele
aanwijzingen de negen verschillende blokjes op het spelbord moet
leggen. 
Het stimuleert het logisch denkvermogen, wat voor kinderen vanaf 5
jaar tot aan volwassenen een mooie uitdaging geeft. Er zijn ruim 60
opdrachten die opgelost kunnen worden, waarbij je al je concentratie 
bij nodig zal hebben. Kortom, een leuk spel voor 1 persoon, of voor
meer, om te leren samenwerken. Je kan ook een wedstrijdje houden,
wie het snelst 10 opdrachten heeft volbracht. Uiteraard mag de ander
niet mee kijken!
https://www.youtube.com/watch?v=1BpgUulWJHM

Speelotheek nieuws:
In 2017 wordt het abonnementsgeld € 32,50 per jaar.

Tijdens de kerstvakantie van 25 december t/m 9 januari zijn wij gesloten tijdens onze reguliere 
openingstijden. Wij zijn geopend op donderdag  29 december en 5 januari van 10 tot 14 uur.

5 Oktober: dag van de leerkracht.
Tijdens de dag van de leerkracht heeft Speelotheek Veenendaal een bosje bloemen en een 1 
coöperatief spel (om te lenen) aan één van de scholen bezorgd. Het Montessori Kindcentrum  Aan de 
Basis heeft een aantal passen en zeer actieve leerkrachten, een goed moment om dat te waarderen, 
als Speelotheek! 

Mamacafé: Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door Bibliotheek Veenendaal samen 
met Speelotheek Veenendaal en Home Start. 
De stagiaires van het Wijkleerbedrijf, helpen de kinderen aan de tafel en lezen voor uit boeken over dit 
thema. Vanaf deze maand wordt er ook thee geschonken door de gastvrouw. Het mamacafé is elke 
woensdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur in de Cultuurfabriek, bij de jeugdafdeling van de 
bibliotheek. 

Mamacafé thema oktober: Herfst.
Deze maand is het thema bij het mamacafé "herfst". Vanuit de speelotheek zijn ontwikkelingsspelletjes 
over dit thema meegenomen en kan er geknutseld en gewerkt worden met werkbladen. 

 



Mamacafé thema november: Dino's.
De speelotheek verzorgt de startochtend op 2 november bijpassend materiaal. Zoals EI 42 Dino's van 
fairmade Holztiger, CD 23 Dinopark Duplo en Pb 51 Dino's puzzel.


