
                                                             Nieuwsbrief april 2017

In deze nieuwsbrief vind u informatie over nieuw speelgoed, onze vakantieaktie en het mamacafé.

Cc 35 Magformers
De jongste bouwers kunnen de Magformers eenvoudig stapelen of mooie vormen leggen in het platte 
vlak. De meer ervaren bouwers kunnen naar hartenlust experimenteren met driedimensionale 
bouwwerken zoals kubussen, torens of zelfs ballen! Magformers  stimuleren niet alleen de creativiteit 
van kinderen, maar doen ook een beroep op het ruimtelijk inzicht en de fijne motoriek.  
D 29 Spinner
Stapelen en draaien dat is Spin Again ! Stop de schroefdraad in de voet en laat de duo-gekleurde 
schijven naar beneden draaien. Het geeft een prachtig mooi visueel kleuren effect waar uw kind van zal
genieten. Het is kleurrijk stapelen zoals je nog niet eerder hebt gezien ! Spin Again is geschikt voor een 
ontwikkelingsleeftijd vanaf 1 jaar. 

Gc 8 Escape room
In dit uitdagende en onvoorspelbare bordspel los je samen een mysterie op door te zoeken naar 
verborgen aanwijzingen en het oplossen van raadsels. Je hebt hiervoor slechts 1 uur de tijd, gebruik 
die tijd goed! Dit vereist echt teamwork en goede communicatie maar ook vindingrijkheid, creativiteit, 
logisch nadenken en aandacht voor details. Want niet elk raadsel, code of aanwijzing is zomaar 
eenvoudig te vinden en te interpreteren.
PL 6 Rumis
Rumis is een fantastisch bouwspel waarbij de de spelers ieder met een eigen kleur aan één en 
hetzelfde bouwwerk bouwen. De speler die aan het eind van het spel van bovenaf met zijn kleur het 
grootste oppervlak heeft weten te creëren is de winnaar van het spel. Dit spel heeft verschillende
prijzen en nominaties in de wacht gesleept.



Rb 2 Wobbel
De Wobbel stimuleert in het spel en gebruik de balans en de kracht. Het bord ondersteunt op een 
speelse maar zeer doeltreffende manier het lichaamsbewustzijn en het evenwicht. Door het gebruik van
het bord als trainer kunnen gericht spiergroepen worden versterkt en gestrekt. Dit geldt zowel voor 
(jonge) kinderen alsook volwassenen en ouderen. Onze ervaring is dat de Wobbel als een magneet op 
kinderen werkt. Niet alleen voor het uitbundige en speelse (samen-) spel maar ook voor rustmomenten 
en meer individueel spel. 
Rb 3 Trampoline
Trampoline voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Kleine kinderen kunnen op speelse wijze het springen 
oefenen. Het springdoek ligt slechts op 12 cm van de grond. De beugels zijn voorzien van een 
rubberbekleding en ook de rubberen afdeklaag over de veren bieden een maximale veiligheid. De mini 
trampoline heeft een doorsnede van 70 cm en is 65 cm hoog. 

SC 33 360 Verhalen
360 Verhalen is een spel zonder winnaar of verliezer. Een spel voor met z’n tweeën of voor een hele 
groep. Je speelt het een uurtje of een hele nacht…
360 Verhalen is een uitnodiging om bijna verdwenen herinneringen op te halen en samen allerlei 
verhalen uit te wisselen. Verhalen van heel vroeger, van nu of van daar tussenin. Banale verhalen of 
juist emotionele gebeurtenissen. Je houdt het lekker luchtig of je gaat heel diep: jij bepaalt welk verhaal 
je vertelt. 

Vakantieaktie 2017

Heeft u de aktie van de voorjaarsvakantie gemist? Ook voor de meivakantie is er weer een aktie. 
De speelotheek een nieuwe aktie  waarbij  wij  voor iedere abonnementshouder 2 speelgoed/spellen
uitzoeken die  1 week voor  de meivakantie  opgehaald kunnen worden.  Deze spellen worden extra
geleend, boven het normale aantal van 3 stuks. Er kan gekozen worden uit een aantal rubrieken en de
leeftijd(en) van het kind/de kinderen is uiteraard ook belangrijk. Wij zoeken dan de spellen uit waarvan
wij denken dat ze leuk en geschikt zijn. Zo maken de kinderen kennis met andere spellen/materialen. 

Opgave kan tot uiterlijk zaterdag 8 april. Wij zoeken de spellen/materialen uit en vanaf dinsdag 18 april
tot en met zaterdag 22 april kan het opgehaald worden. 

Er zitten aan deze actie geen extra kosten, het is ons vakantiecadeautje voor onze leden! 



De rubrieken waar uit gekozen kan worden zijn:
G – Gezelschapsspellen
O  –  Ontwikkelingsmaterialen  (taal,  rekenen,  topografie,  ruimtelijk  inzicht,  fijne  motoriek,  sorteren,
zintuigen, vormen
P – Puzzels
SC – Coöperatieve spellen (niet tegen elkaar maar met elkaar, samenwerken is belangrijk)
PL – Strategische en uitdagende spellen

Opgave kan via mail naar speelotheek.veenendaal@outlook.com of via het formulier op de balie in de
Speelotheek. Vermeld in de mail uw voorkeursrubriek en de leeftijd(en) en naam/namen waarop de pas
staat. 

Mamacafé april: Pasen en voorjaar/dieren
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door Bibliotheek Veenendaal samen met 
Speelotheek Veenendaal en Home Start. 
De stagiaire van het Wijkleerbedrijf, helpt de kinderen aan de tafel en leest 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. 

De speelotheek is gesloten:

Goede vrijdag 14 april en zaterdag 15 april
Meivakantie: dinsdag 25 t/m zaterdag 28 april
Zomervakantie: dinsdag 11 juli t/m zaterdag 19 augustus
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