
                                     Nieuwsbrief herfst 2019

Nieuw speelgoed:
D 15 Tafeltje dekje F.P.
Het Fisher-Price Leerplezier Dek-Je-Tafeltje Snackbordje leert kleintjes van alles over tafelmanieren 
terwijl ze spelen met de lekkere hapjes!
Kleuters ontdekken dat ze lichtjes, geluidjes en liedjes van het vliegtuig kunnen activeren door op het 
ontdekkingsknopje te drukken. 
D16 Vliegtuig F.P.
Als kinderen ontdekken dat ze lichtjes, geluidjes en liedjes van het vliegtuig kunnen activeren door op 
het ontdekkingsknopje te drukken, leren ze dat ze leuke dingen kunnen laten gebeuren - een 
fantastische kennismaking met oorzaak en gevolg! 

D 18 Zachte blokken
Clementoni zachte blokken, gemakkelijk om vast te houden en te stapelen. Het materiaal is afwasbaar, 
niet-toxisch en geparfumeerd. Clemmy Plus is een lijn met blokken speciaal geschikt voor kinderen van
18 tot 36 maanden.
D 19 Bus Little People F.P.
Druk op het ontdekkingsknopje om het stopbord open te klappen en de deuren te openen zodat 
passagiers in kunnen stappen. Zet buschauffeur Emily achter het stuur en luister naar leuke liedjes en 
geluidjes. 



D 22 Boot Little People F.P.
Spelen met het Fisher Price Little People Friends Schip stimuleert de fijne motoriek, fantasie en de 
sociale vaardigheden van jonge kinderen. 
D 23 Theeset V-Tech
Ontdek kleuren, vormen en tellen én speel de allerleukste rollenspellen! Luister naar de vrolijke 
zinnetjes en gezongen liedjes en schenk een lekker kopje thee in voor je vriendjes. Open en sluit de 
deksel en zie hoe de thee van kleur verandert. 

D 26 Disney slee Little People F.P.
Creëer je favoriete momenten uit de film Frozen met deze schattige Little People®-voertuigenset. 
D 27 Racehelling F.P.
De helling heeft haar van zacht materiaal en een draaiende rammelaar die nog meer leuke geluidjes 
maakt. Er valt heel veel te ontdekken voor uw baby. Fijnmotorische vaardigheden: het vastgrijpen en op
de helling zetten van de monstertrucks is goed voor de oog-handcoördinatie van uw baby. Zintuigen: al 
die spannende texturen, geluiden en snelle bewegingen bevorderen de ontwikkeling van de tastzin, 
visuele vaardigheden en luistervaardigheid van uw baby! 

D 31 Activity baby
Met lichtjes, muziek en geluid om uw kind gedurende uren te entertainen. Aanrakingsgevoelig: raak het 
hoofdje van de beer, de bal of het wieltje aan om muziekjes te horen.
D 32 Speeltrein V-tech
In totaal heeft de locomotief 10 activiteiten, zoals een walkietalkie en een interactief boekje, die de 
grove en fijne motoriek stimuleren. De 5 in 1 Letter Locomotief werkt op 3 AA-batterijen.



In deze vakanties zijn wij gesloten:
Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober 2019
Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 t/m 6 januari 2020

Wist u dat wij een kinderzwerfboek station zijn?
Vanwege de kinderboekenweek hebben wij weer een nieuwe voorraad boeken! U kunt de 
kinderboeken die u niet meer gebruikt aan ons kinderzwerfboekstation schenken. Wij zorgen dan dat 
de boeken gaan zwerven. Geef het boek aan een van onze medewerkers.

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

