
                                  Nieuwsbrief september 2017

Bezoek ons open middag op 16 september. Leuke actie voor nieuwe leden, maar uiteraard
ook voor onze trouwe abonnementshouders.

Cadeautje voor onze leden: u kunt 4 artikelen lenen i.p.v. 3 tot eind 2017!

Nieuw speelgoed:
Cc 36 Benzinestation
Bouw je eigen benzine station en auto.
Gb 40 Wilde Vikingen
De woeste Vikingen zijn op strooptocht geweest en keren beladen met schatten terug .... Maar dan 
duikt plotseling het zeemonster Nessie voor hen op en het schip leidt schipbreuk. Slagen de Vikingen 
erin hun veilige dorp te bereiken en daar hun waardevolle buit uit te delen
Gb 44 Dierengeluiden Bingo 
Een razend leuk spel waarbij een combinatie gevonden moet worden van dierengeluid en beeld.
Hoe werkt het? Iedere speler kiest een bingokaart en krijgt 8 fiches. Druk op de knop en je hoort het 
geluid van een dier. Staat het dier dat je hoort op je bingokaart? Leg er dan maar een fiche op! Wie het 
eerst zijn kaart vol heeft is de winnaar! De elektronische drukknop geeft geluiden in een steeds andere, 
rondom volgorde. 



L 1 Paard
Een puzzel van 7 stukjes.
L 2 Boot
Een eenvoudige puzzel met verhoogde mooi afgewerkte vormen in prachtige briljante kleuren. Maakt 
dat kleine handjes gemakkelijk de stukjes eruit pakken en weer terug kunnen plaatsen in de puzzel. 
Plaats alle puzzelstukjes op de juiste plek en vorm het lieveheersbeestje. Stimuleert het herkennen van
vormen, kleuren en de fijne motoriek. 
L 3 Werk in uitvoering
Deze houten puzzel is 8-delig, 8 puzzelstukjes en het frame.
Op deze manier stimuleert u bij de peuter de oog-hand coördinatie. 

L 5 Politie
Combineer de 9 puzzelstukken en maak de politieauto.
L 6 Boerderijpuzzel met geluid
De geluiden puzzel is ideaal om kleuters dierengeluiden te leren en vormen te doen herkennen.
Elke keer dat je een puzzelstukje juist in de puzzel legt, hoor je het geluid van het dier. Je hoort 
bijvoorbeeld het 'beuh' geluid als je de koe juist legt. Op het bord zelf zie je de babydiertjes staan. Dit 
maakt het voor de kleintjes wat makkelijker om elk puzzelstukje op de juiste plaats te leggen. 
Werkt op 2 AAA-batterijen
Alle producten van Tidlo getuigen van vakmanschap en zijn tot in het detail afgewerkt! 
L 9 Vervoer rond
Een 14 delige houten ronde puzzel verkeer.
Leer al spelende alle voertuigen kennen.
Een leuke ronde houten puzzel

OC 17 Electro Sesamstraat
Electro maakt leren leuk! Zoek de duo's bij elkaar. Als het een paar is gaat 
er een lichtje branden. Met de verschillende zoekkaarten beleef jij superveel 
plezier. Gebruik beide Electro pennen om alle duo's bij elkaar te vinden en 
zoek net zolang totdat je ze allemaal gevonden hebt. Met Electro leer je 
verbanden leggen en ontdek je wat er allemaal bij elkaar hoort!
Electro stimuleert kinderen op verschillende manieren. Ze trainen inzicht, 
concentratie en zelfstandig spelen. Slim denken en de fijne motoriek worden 
op een positieve manier gestimuleerd. 



Pa 1 Aankleden jongen en meisje
Kleed de jongen en het meisje aan met de mooiste kleren.
Dit kistje is voorzien van diverse puzzelstukken om de kinderen aan te kleden  
Pa 4 Boerderij kubussen
Zoek de juiste plaatjes bij elkaar: welk dier komt er tevoorschijn? Daar kom je snel achter. Puzzel 6 
verschillende boerderijdieren met deze mooie houten blokpuzzel. Inclusief stevig houten doosje waar 
de puzzel in gemaakt kan worden. 
Pa 5 IJscokar
48 stukjes in een kartonnen ijscokar doos

Pa 7 Brandweerpuzzelbox
Een vrolijke puzzelkoffer van de Fleurus serie met 4 puzzels van 6-9-12-16 stukjes. Geschikt voor 
peuters van 2 tot 3 jaar. Afmeting puzzels:20x20 cm. 
Pa 8 Alfabettrein
Een mooie ronde puzzelkoffer met stoffen handvat. De vloerpuzzel heeft 27 stukjes waar je een 
alfabettrein van kan maken. Afmeting van de trein is 3 meter! De stukjes zijn 15 cm groot. Geschikt voor
kinderen tussen de 3 en 6 jaar. 
Pb 1 Disney
Spannende puzzel van 100 stukjes

T23 Landen
Spellen, puzzels, maxi loco en piccolo over Nederland, Europa en de wereld.



Week van de Alfabetisering

Een presentatie over laaggeletterdheid, een extra Taalcafé en taalspelletjes … dat zijn de ingrediënten 
van de Week van de Alfabetisering in De Cultuurfabriek. Bibliotheek Veenendaal biedt dit programma 
op woensdag 6 september aan in samenwerking met TopTaal, Vluchtelingenwerk, Stichting Verder met 
Taal, ICF en Speelotheek Veenendaal. Taalspelletjes
Kinderen en hun (groot)ouders kunnen deze middag meedoen aan allerlei taalspelletjes. Op speelse 
wijze leren ze zo meer over taal. Spelletjes die gespeeld kunnen worden, zijn o.a.: woordzoeker, het 
woordenkwartet en het spreekwoordenspel. Iedereen – jong én ouder – die van taal en spelletjes 
houdt, is welkom om mee te komen spelen.
De taalspellen vinden plaats in de centrale hal. De toegang is gratis.

Kinderzwerfboekstation
Een Kinderzwerfboekstation is een plank of een kastje met zwerfboeken. Een Station staat op een 
openbare plek waar (veel) kinderen komen. Kinderen en ouders kunnen hier hun gelezen kinderboeken
naar toe brengen en er een zwerfboek van maken. Er liggen stickers die op en in de boeken geplakt 
moeten worden. Daarna is een boek ook een echt zwerfboek. Kinderen nemen het boek mee naar huis 
en als het uitgelezen is, geven ze het boek weer door. Ze mogen het achterlaten op school, in een bus, 
trein of ze brengen het weer naar een Kinderzwerfboekstation. 
De Speelotheek heeft nu ook een Kinderzwerfboekstation in de hal staan. 
Er is nog een Kinderzwerfboekstation in Veenendaal bij School Max op de Vendelseweg 30. 
Je herkent een Station aan een poster:


