
                                    Nieuwsbrief februari 2017

In deze nieuwsbrief informatie over ons nieuwe speelgoed, het juryrapport van de montessorischool, 
het mamacafé en het letterfeest van de bibliotheek.

OR 6 sQula Rekenen/schatten
Squla. Leuk leren! nu ook als kaartspel te spelen. In dit spannende kaartspel geef je zo snel mogelijk te
juiste antwoord op een schattingsvraag door één van je drie antwoordkaarten op te leggen. Heb je de 
vraag goed en ben je snel genoeg dan krijg je punten en win je het spel. Geschikt voor kinderen in 
groep 5 - 6. 
OR 22 Ik leer rekenen
Spelenderwijs leren rekenen met Playlab van Jumbo. Door het zelfcorrigerende systeem kunnen 
kinderen zelfstandig oefenen. De 15 kaarten boordevol tel-oefeningen worden in een speciale ruimte 
opgeborgen. De blokjes blijven op hun plek als je ze goed opbergt. Met 83 opdrachten! 
OR 30 Hoe laat is het?
Hoe cool zou het zijn als jij kunt klokkijken? Met dit Leerspel Hoe Laat is Het? leer jij stap voor stap met
plezier tijdstippen en de bijbehorende bezigheden herkennen. Spelend met de wekker en de 
puzzelstukken leer jij de stand van de wijzers en digitale kloktijden herkennen en associëren met 
activiteiten. Het stimuleert het logisch denkvermogen en zal het begrip van tijd vergroten. Download de 
app voor nog meer leerplezier! Inclusief 12 klok puzzelstukken, 14 bezigheid puzzelstukken, 1 wekker 
en handleiding. Van 5 tot 7 jaar. 

OR 31 Ik kan tellen
Hoeveel hazen, muizen en vissen zie je op de kaartjes? Bij ieder plaatje worden de passende 
dobbelsteen - , cijfer - en vingerkaartjes gezocht. De kleuren en puzzelstukken verraden al of de 3 
vingers bij de katten, het getal 7 bij de kikkers hoort. Als je alleen puzzelt of samen het dobbelspel 
speelt, leer je snel de getallen 1 tot 10 kennen. 
OR 32 Ik leer klokkijken
Leer op een leuke manier klokkijken! Rol met de speciale dobbelstenen en kijk welke tijd ze aan geven.
Kun jij de klok gelijk zetten met de tijd van de dobbelstenen? Dit spel van Playlab leert je klok kijken 
vanaf het begin. Er zijn namelijk drie niveaus. Je begint bij hele en halve uren, vervolgens leer je de 
kwartieren en als laatste leer je de minuten. Welk tijdstip geeft de klok op de doos aan? 



OR 33 Kralen tellen
Leer aan de hand van deze rijgkralen optellen en aftrekken. Een leuke, speelse manier voor het 
verbeteren van hand-oog coördinatie!

Juryrapport Remember Bricks en Art Quadrat

Deze week heeft een groepje van 4 kinderen van de bovenbouw van het Montessori Kindcentrum Aan 
de Basis gespeeld met 2 spellen van Remember. Remember is een Duits design merk, dat onder 
andere aparte artistieke spellen maakt. Zij hebben diverse design prijzen gewonnen en de spellen 
worden over het algemeen verkocht aan musea of designwinkels.

Bricks is een constructie set én een kunst object in 1, te gebruiken door kinderen en volwassenen. De 
18 handgemaakte beukenhouten stukken zijn allemaal uniek en zitten in een mooie doos. Zo is het een
puzzel maar ook een kunstobject, wat veel aan de fantasie overlaat. 

De kinderen vonden het leuk om er mee aan de slag te gaan, eerst om er iets mee te bouwen en 
daarna om te kijken of ze het weer terug in de doos konden zetten. Dat bleek nog niet zo makkelijk te 
zijn als ze dachten. Ze merkten dat ze dan toch wel moesten samenwerken. Gelukkig was er wel een 
voorbeeld bij hoe je hem uiteindelijk in elkaar kan zetten. Ze vonden het geschikt voor kinderen vanaf 7 
jaar. 

Het andere spel waar ze mee aan de slag gingen was Art-Quadrat. Dit is een puzzel maar dan nét even
anders. Het voorbeeld staat op de kleine doos waar alles stukken in zitten. 
Het was een leuke uitdaging voor ze en ze vonden het best wel moeilijk. Toen de puzzel eenmaal af 
was, waren ze toch best trots. 



Mamacafé thema februari: Brandweer.
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. Ook wordt er 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. 

Het letterfeest.

Woensdag 15 februari organiseert Bibliotheek Veenendaal een Letterfeest voor kinderen uit groep 3. 
Het feit dat deze kinderen nu kunnen lezen, is een feestje waard! Van 14.30 tot 16.30 uur kunnen ze in 
De Cultuurfabriek een spelcircuit doen. Deelname is gratis, ook voor niet-leden.

Van september t/m januari leren kinderen in groep 3 alle letters en klanken. Ter afsluiting van deze 
periode organiseert Bibliotheek Veenendaal een Letterfeest. Als kinderen alle letters kennen, kunnen ze
beginnen met lezen! En leesbevordering staat centraal bij de bibliotheek, waar je een grote collectie 
eerste leesboekjes vindt. Door veel te oefenen, leren de kinderen steeds beter lezen. En van meer 
lezen word je beter in taal!
Woord- en taalspelletjes
Kinderen die woensdagmiddag 15 februari deelnemen aan het Letterfeest, worden door middel van 
allerlei woord- en taalspelletjes gestimuleerd om nog meer met taal bezig te zijn. Het Letterfeest vindt 
plaats in de vorm van een spelcircuit. Deelnemers kunnen in willekeurige volgorde de verschillende 
onderdelen doen. Als de kinderen klaar zijn, ontvangen ze een klein cadeautje. Onderdelen van het 
spelcircuit zijn:
• gedicht zonder ‘t’; maken van een lettertekening
• leesestafette met gedichtjes
• voorlezen
• puzzelen
• letterspelletjes i.s.m. Speelotheek Veenendaal


