
                                  Nieuwsbrief december 2017

Cb 16 Regenboog en Mandala
Een houten stapeltoren in de vorm van een regenboog in pastel kleuren van het Duitse merk Grimm's, 
bestaande uit 12 bogen, die op en in elkaar passen. De grote regenboogtoren is omkeerbaar waardoor 
allerlei andere torens mogelijk zijn. Daarbij gaat het om het vinden van een nieuw evenwicht door de 
bewegelijkheid van de bogen. Maar er kan ook kan een tunnel van gebouwd worden of een huisje voor 
dwergen. Deze regenboog zal altijd een onderdeel zijn van fantasierijk bouwen en spelen.
De bogen zijn van lindehout gemaakt, gekleurd met non-toxic beits op waterbasis. Hierdoor blijft de 
structuur van het hout voelbaar, blijft het 'ademen' en voelt het prettig en zacht aan.
Prachtige houten mandala met acryl glitterstenen erin verwerkt. Voor puzzelen, bouwen en voor het 
versieren van zelfgebouwde huizen of kastelen. 
Cc 13 Schroeven en moeren
Bouwen naar eigen fantasie!

EI 28 Kasteel prinses Chicco
Een magisch kasteel met tal van activiteiten waar alles mogelijk is. Assepoester slippertje lichten 
magisch op. Prinsen en prinsessen dansen de wals op de dansvloer en de liefde hangt in de lucht.
Coördineert en stimuleert de verbeelding van een kind. 
Creëer je eigen avontuurlijk verhaal met die magische kasteel!
EI 63 Dierentuin F.P.
De grote poten, oren en kop van de olifant zijn beweegbaar en kinderen kunnen allerlei dierbewegingen
nadoen. Druk op de muis die op de kop van de olifant zit om de kop te laten bewegen of trek aan zijn 
staart om muziek en grappige geluidjes te activeren. En als de dierenverzorger te laat is met het voer 
kan de olifant het platform laten kantelen zodat het voer zo zijn voederbak in rolt! Er is een boomtopwip 
voor het aapje en een echt werkende schommel. Maar het mooiste is wel dat kleine dierenvriendjes de 
slang, meetlat en weegschaal kunnen gebruiken om de dierenverzorger en Mia te helpen de dieren te 
meten, te wegen en te verzorgen. 



EI 111 Vliegveld F.P.
Uren doorbrengen op het vliegveld is best leuk, als je tenminste op het Vrolijke Geluiden Vliegveld bent.
Voordat passagier Eddie kan instappen, moet hij inchecken bij de ticketbalie en zijn bagage op het 
bagagekarretje zetten. Als er nog tijd is voor vertrek kan hij de trap op lopen en iets eten in het 
restaurant. Daarna gaan de gordels vast want Eddie gaat op reis! Schuif het vliegtuig naar de 
bovenkant van de paal, druk op de wolk en kijk hoe het ronddraaiend omlaag "vliegt" met grappige 
geluidjes! Druk op de piloot in de cockpit voor grappige geluidjes en zinnetjes! Nadat het vliegtuig is 
geland, kun je het weer omhoog schuiven om naar een andere bestemming te "vliegen". Je kunt ook 
naar de hangar taxiën om te tanken! 
EI 235 IJscokar VTech
Word de beste ijsverkoper met deze Schep & Leer IJscokar! De interactieve ijslepel herkent op 
magische wijze de verschillende smaken en toppings. Plaats één van de zes dubbelzijdige kaarten in 
de kassa en maak de bestellingen voor de dieren klaar. Of speel grappige spelletjes en leer tellen, 
kleuren, smaakjes en nog meer! Met vier vrolijke melodietjes en zes gezongen liedjes. Gebruik je 
fantasie en maak de lekkerste ijscreaties, mmm verrukkelijk! 

M 27 Microfoon Meezingset
Ben jij een echte superster die ontdekt wil worden? Met de VTech Kidi Superstar zing, dans en word je 
een echte superster met deze magische microfoon! 
De VTech Kidi Superstar heeft 8 ingebouwde liedjes, maar je kunt ook je externe muziekspeler 
aansluiten zodat je op je favoriete muziek mee kan zingen. Druk op de ‘Muziek Magie’ – toets om de 
stem van de oorspronkelijke zanger of zangeres zachter te maken of zelfs helemaal te verdwijnen.
Nu kun je zelf het liefje zingen en word jij de ster van de show!
Om de juiste sfeer te creëren kun je kiezen uit 6 verschillende lichteffecten om je optreden onvergetelijk
te maken. Wil je liever eerst oefenen met zingen? Dat kan met de verschillende muzikale spelletjes en 
activiteiten om je ritmegevoel te verbeteren. Neem je eigen stem op en vervorm hem met 4 grappige 
effecten.
M 28 Klokkenspel Sonor G30
Met de Sonor NG30 heeft u een degelijk stuk melodische percussie in handen. Dit sopraan-klokkenspel
is chromatisch, waarmee het speelbare repertoire bijzonder breed is. Het toonbereik loopt van C3 tot 
Fis4, waarmee anderhalf octaaf tot uw beschikking staat. De NG30 is zeer geschikt voor gebruik op 
(muziek)scholen maar ook in bepaalde muziekstijlen is de warm-heldere klank een veelgehoorde 
toevoeging binnen smaakvolle arrangementen. 



OT 2 Reddingspup VTech
Ben je klaar voor een reddingsactie? Ga met de VTech Paw Patrol Marshall Letterpret Reddingspup op 
avontuur en leer superveel!
De VTech Paw Patrol Marshall Letterpret Reddingspup is een echte pupkoekjes-expert. Als je hem een 
koekje geeft herkent hij meteen wat erop staat.
Speel met de 26 kluif-letterblokjes om letters, letterklanken en voorwerpen te leren. Speel een leuk 
zoekspelletje, luister naar de muziek én leer Marshall de beginletter van jouw naam. Hoe cool is dat!
Of druk op de knipperende badge van Marshall om stoere zinnetjes te horen. Zie de ogen van Marshall 
knipperen en zijn oren bewegen.
Tijdens de 4 verschillende speelstanden speel je leuke reddingsspelletjes en maak je kennis met 
Marshall die je interessante weetjes over reddingswerk en verschillende voorwerpen leert.
Het traint de motorische vaardigheden en stimuleert de taalontwikkeling.
De VTech Paw Patrol Marshall Letterpret Reddingspup werkt op 2 AA-batterijen.
Pb 6 Paarden
Ravensburger puzzel van 1000 stukjes
Ra 9 Brandweerauto F.P.
De brandweermannen van de Fisher-Price Little People Brandweerkazerne staan klaar met hun 
brandweerauto met ladder!
Bij brandjes maar ook bij katten die vast zitten in de boom, staan de Little People brandweermannen en
hond klaar om te hulp te schieten!
Help jij ze een handje om snel om de plaats van bestemming te komen zodat er snel geblust kan 
worden. 

T25 Magnetisme
De aantrekkingskracht van een magneet, werkt ook nog op grote afstand. Hoever de 
aantrekkingskracht reikt, is afhankelijk van de grootte van de magneet.
Magneten trekken slechts bepaalde voorwerpen aan. Dingen die zijn gemaakt zijn van bepaalde 
metalen (nikkel, ijzer, kobalt c.q. legeringen van deze metalen), trekken met hun aantrekkingskracht 
dingen aan. Dingen die zijn gemaakt van hout, stof of plastic, trekken geen magneten aan.
T 26 Dieren 3
Verschillende materialen in 1 doos



Info speelotheek:

Kerstvakantie vanaf zaterdag 23 december 2017 t/m maandag 8 januari 2018. Dus vrijdagavond 22 
december zijn we voor het laatst open in 2017!

Vanaf januari 2018 is ons 40 jarig feestje afgelopen. Vanaf 9 januari leent u weer maximaal 3 
materialen op uw pas. Is meer lenen u goed bevallen? Een 2e abonnement voor hetzelfde kind/gezin 
heeft u voor de helft van de prijs € 16,25 en € 5 voor de borg.
De abonnementskosten voor 2018 blijven € 32,50.

Wist u dat wij?

Kinderzwerfboeken hebben?
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. 

Ruilpuzzels hebben?
Ruilpuzzels vindt u op de kast in hal van de speelotheek. Neem er gerust 1 mee en breng ook weer is 
een puzzel terug.

Het mamacafé:
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door Bibliotheek Veenendaal samen met 
Speelotheek Veenendaal en Home Start. 
Door de gastvrouw wordt er thee geschonken. Het mamacafé is elke woensdag geopend van 10.00 tot 
12.00 uur in de Cultuurfabriek, bij de jeugdafdeling van de bibliotheek. 

                        De vrijwilligers medewerkers van de speelotheek wensen u:
                               fijne feestdagen en een speels en gelukkig 2018.


