
                                       Nieuwsbrief mei 2018

Nieuw speelgoed:

D 17 Zebra F.P.
Ronddraaien, kantelen, rollen, klikken, draaien. Deze zebra zit boordevol
leuke activiteiten voor je kindje. Sla de bladzijde om of druk op de
oplichtende knopjes en luister naar meezingliedjes en zinnetjes over cijfers
en letters. 
En als je kindje leert lopen, zijn de makkelijk vast te houden handgreep en
de stevige basis met 4 wielen ideaal bij die eerste wiebelige stapjes. Met
een heleboel leuke zinnetjes, muziekjes en liedjes die je kleintje stimuleren
om te bewegen - met dit speelgoed is leren lopen zo gepiept!  
EI 93 Picknickmand
Deze mooie traditionele rieten mand wordt geleverd met alles wat je nodig hebt voor een heerlijke 
picknick. 
Spelen met deze picknickset is zowel leuk als leerzaam en bevordert de creativiteit van kinderen. 
EI 236 Schoonmaakkar
Help papa en mama met schoonmaken. Stofzuigen, moppen, dweilen, vegen en poetsen met deze 
uitgebreide schoonmaakset. Geproduceerd uit duurzaam rubberhout en behandeld met niet giftige 
lakken. 
EI 251 Bezemwagen
Als je kind je graag helpt met schoonmaken en geniet van snel resultaat, geef het dan deze complete 
bezemwagen met alle toebehoren. De compacte schoonmaakkar is ook voor kleintjes goed te hanteren
en ze kunnen hun ouders ook daadwerkelijk helpen. Opruimen en schoonmaken na het spelen, je leert 
ze zo verstandig en gezond te handelen. 



Ga 15 PAW Patrol Beach Rescue 
Een storm raakte de Great Valley en verspreidde alles over het strand. Jouw missie: help de PAW 
Patrol pups opruimen! Ga naar het strand, geef een token terug en ga terug naar je basis in de stad om
een punt te verdienen. Vind een triple candy token om 3 punten te winnen! 
Gb 16 Twister
Twister voor uren lachen, gieren, brullen! 
Laat de draaiwijzer draaien en roep de opdrachten. De spelers moeten het genoemde lichaamsdeel zo 
snel mogelijk naar de genoemde kleur stip verplaatsen. Als je met je knie of elleboog op de mat komt, 
of als je omvalt, ben je AF! De laatste speler die overblijft, wint Twister.

OC 2 Wonderpen Nijntje
Met Electro Wonderpen Nijntje van Jumbo heeft je kleintje urenlang speelplezier! Nijntje en zijn 
vriendjes helpen je kleintje vanaf 2 jaar spelenderwijs kennismaken met allerlei thema's zoals kleuren, 
dieren, vormen en herkenbare voorwerpen uit het dagelijks leven! 
Vind het juiste antwoord op iedere vraag. Raak met de punt van de pen het antwoord aan. Als het 
antwoord goed is, hoor je een muziekje en gaat het lampje branden 
OC 3 Wonderpen
Electro biedt al tientallen jaren veel speel- en leerplezier door middel van educatieve thema's in 
combinatie met slimme elektronica: een leuke manier om te leren over boerderijdieren, groenten, 
babydieren, kleuren en nog veel meer! 
OV 2 Kleur en Vormen
Bij dit spel leren kinderen verschillende kleuren en vormen herkennen en onderscheiden. Drie 
spelvormen voor verschillende leeftijdscategorieën zorgen voor steeds weer nieuwe uitdagingen en 
veel speelplezier. 



Ra 5 Tire Twister Lights L.T.
Stort je in de actie met de Tire Twister met licht van Little Tikes. Met echte politieautolampen en een 
sirene. Speel overdag of 's avonds als je extra licht nodig hebt! Met deze coole politieauto zet jij de 
achtervolging in! Race vooruit, scheur achteruit en maak een salto binnen in of buiten de band. Dit is 
plezier maken met een nieuwe draai en twee manieren om de actie te bepalen!
Ra 10 Monsterwielen Brandweerauto F.P.
Brandweerman Blaze is de held van de dag! Dit 2-in-1 voertuig dat van een monstermachine in een 
brandweerauto verandert, geeft Blaze twee keer meer reddingskracht! 
Trek de achterkant van Blaze omhoog. Hij draait om en verandert in een heldhaftige brandweerauto.
De ladder van Blaze draait zodat je hem goed onder de brand kunt neerzetten. Richt het waterkanon op
de vlammen en doof ze! De sirene gaat af en de lichtbalk gaat aan. De lichten knipperen automatisch of
gaan werken als je op het knopje aan de voorkant van de cabine drukt. Draai de auto weer om en zie 
hoe Blaze weer verandert in een monstertruck. 

In deze vakanties zijn wij gesloten:
Zomervakantie van 15 juli t/m 27 augustus.

Wist u dat wij?

Kinderzwerfboeken hebben?
Ruilpuzzels hebben?

We hebben nu ook ruilboeken/bladen. Deze boeken en/of bladen liggen op de tafel van de 
kinderzwerfboeken.

Wordt lid van onze speelotheek contactgroep!
https://www.facebook.com/groups/297440247366334/?source_id=415624078468603
Een plek waar abonnementshouders van de speelotheek elkaar kunnen ontmoeten. En in contact 
kunnen komen met de vrijwilligers die voor de speelotheek werken. 

Het mamacafé:
Het mamacafé wordt elke woensdag georganiseerd door Bibliotheek Veenendaal samen met 
Speelotheek Veenendaal en Home Start. 
Het Mamacafé vindt plaats op de jeugdafdeling van de bibliotheek van 10.00 tot 12.00 uur en is vrij 
toegankelijk. Door de gastvrouw wordt er thee geschonken. 
Kinderen kunnen er samen spelen en lezen en ouders ontmoeten elkaar.
Bezoekers met hele diverse achtergronden komen naar het Mamacafé. Zo zijn er ouders - en soms ook
grootouders – die geboren en getogen Nederlanders of zelfs Veenendalers zijn, maar ook moeders met
bijv. een Chinese, Marokkaanse of Syrische achtergrond. Het Mamacafé speelt dus niet alleen een 
verbindende rol tussen ouders en kinderen onderling, maar ook tussen verschillende culturen.

https://www.facebook.com/groups/297440247366334/?source_id=415624078468603

