
                                     Nieuwsbrief Kerst 2019

Nieuw speelgoed dat afgelopen weken in de uitleen kwam:

CD 24 Mickey & Minnie zomer/winterhuis
Duplo 10889. Bezoek Mickey's vakantiehuisje van Disney voor eindeloos fantasierijk speelplezier met 
Mickey Mouse en zijn vriendjes. Dit eenvoudig te bouwen huis kan worden omgebouwd voor een 
zomer- of wintervakantie. 
D 21 Houten Activiteiten Raket
De Classic World Houten Activiteiten Raket met motoriekspiraal is gemaakt van hout. De verschillende 
activiteiten helpen bij het ontwikkelen van de zintuigen, de fijne motoriek en het herkennen van 
oorzaak-gevolg relaties. 
D 33 Ballenbak
De Playgro Ball Activity Nest groeit met uw baby mee met 5 super leuke speelmanieren voor baby's 
vanaf 0 maanden. Er zitten ook 32 BPA-vrije kleurrijke ballen bij die kunnen worden vastgemaakt aan 
de rand, maar ook los kunnen worden gegooid in de speelbak. 

D 35 1e Stuurtje
Draai aan het stuurtje en ga op avontuur met het VTech Baby Mijn Eerste Stuurtje.
Druk op de toetsen en luister naar de grappige geluiden, vrolijke zinnetjes, gezongen liedjes en 
melodietjes.
D 36 Ballenbaan Hape
Hape Ballenbaan van hout. De houten ballenbaan heeft kleurrijke balletjes, gluurgaatjes en snelle 
rolbanen.
D 40 100 woordjes V-Tech
Leer leuke woordjes in zowel het Nederlands als in het Engels door op de plaatjes van de interactieve 
bladzijden te tikken. Druk op de knipperende ster-toets en zing mee met de vrolijke liedjes. Maak 
kennis met de dierenvriendjes en speel en leer met ze mee! Werkt op 2 AA batterijen.



D 41 Tablet V-Tech
De educatieve tablet voor de allerkleinsten! Raak de 25 interactieve app-toetsen aan om kennis te 
maken met kleuren, vormen, dieren en nog veel meer! Luister naar muziek en korte verhaaltjes, ‘bel’ 
een vriendje en leer interessante weetjes. De lieve puppy zingt 3 vrolijke liedjes en begeleidt je tijdens 
het spelen. Werkt op 3 AAA batterijen.
D 45 Tablet Woezel & Pip
Negen knipperende activiteit-toetsen laten je kennismaken met Woezel, Pip en hun vriendinnetje 
Buurpoes! Ontdek de vrolijke melodietjes en bekende Woezel & Pip liedjes. Rol de bal en kijk naar 
mooie lichtpatronen op de tablet. Dankzij het handige formaat neem je de tablet overal mee naartoe! 
Werkt op 2 AAA batterijen.
EI 8 Ontbijtservies
Je liever voor je ontbijt? Brood of fruit, of allebei?

EI 19 Verjaardagsservies
Met dit houten theeserviesje maak je van elke dag een verjaardagsfeestje. 
EI 27 Houten Kraan
Mooie grote houten kraan met palletvork met Europallet en rubber banden. Gebruik de takel om de 
haak te laten zakken en je machine is klaar voor het zware hijswerk. Ongeveer 1 meter hoog.
OA 3 Tegenstellingen
Een leuk spel waarbij je puzzelparen moet maken. Zoek de juiste dieren en tegenstellingen bij elkaar 
en leer daarbij de verschillende kenmerken van deze 10 houten puzzels, zoals ver-dichtbij, over-onder, 
droog-nat, voor-achter, vuil-schoon, en nog veel meer. Het is een zeer leuk, educatief en zelf-
corrigerend spel! 

OA 7 Ik leer coderen
Spelenderwijs de basisprincipes van de computertaal leren. Coderen is het vertalen van een opdracht 
naar computertaal zodat een computer de opdracht kan uitvoeren. Wijs de aap de weg naar de 
bananen door de juiste stappen te zetten. Het speciale blokjessysteem zorgt ervoor dat kinderen 
zelfstandig kunnen oefenen. 20 kaarten met opdrachten op 3 verschillende niveaus. 
OC 6 Magibook V-Tech
Compleet, interactief én educatief systeem dat aansluit bij de ontwikkeling van je kind en een bijdrage 
levert aan de eerste voorbereiding op school. Ga op avontuur in de interactieve wereld van de 
verschillende activiteitenboeken. Gebruik de magische pen en tik op alles wat je ziet in het boek! De 
vrolijke karakters, liedjes, geluiden en muziek begeleiden je tijdens de activiteiten. 
OR 1 Ik leer cijfers
Leer met behulp van de 6 spelletjes tellen van 1 tot 10. Om alleen of samen mee te spelen.
Met 'ik leer cijfers' leren kinderen spelenderwijs cijfers herkennen, tellen, hoeveelheden ordenen en 
verbanden leggen. 



OR 2 Ik leer rekenen
Met 'ik leer rekenen' leren kinderen spelenderwijs tellen, optellen en minsommen maken.
Alle sommen zijn zorgvuldig gekozen en sluiten aan bij de lesstof van een kind van 4 jaar. 
OT 5 Letterkwartet Rom Pompom
Maak van letters leren een feestje met het Rompompom Letterkwartet. Verzamel zo snel mogelijk vier 
kaartjes met dezelfde letter. 
OT 8 Woordenmaker  Maan roos vis
De maan roos vis woordenmaker bestaat uit meer dan 200 woorden die kinderen spelenderwijs kunnen
leggen. En ook leesmoeilijkheden met de letters ou, au en ei, ij. Je kind kan deze woorden steeds 
opnieuw leggen en zo eindeloos oefenen. Met de zelfcontrole checkt je kind of de woorden goed 
gelegd zijn. 

OT 9 Woordenmaker Rom Pompom 
De eerste kennismaking met letters. Met de Woordenmaker kan uw kleuter meer dan 100 eenvoudige 
woorden maken!
OT 10 Ik leer woordjes
Leer met behulp van de 6 spelletjes eerste woordjes spellen. De woordjes bestaan uit 3, 4 of 5 letters. 
Kan jij lezen wat er staat? Zoek de letters en spel het woord. Draai de grote kaart om, dan wordt het 
spelletje moeilijker.
OT 11 Ik leer letters
Leer met behulp van de 6 spelletjes de letters van het alfabet. Leg de letters van het alfabet op 
volgorde van A tot Z. Zie jij een woord dat begint met de letter A? Puzzel dan de juiste afbeelding eraan 
vast.

OT 14 Ik leer lezen
Met 'ik leer lezen' leren kinderen spelenderwijs lezen en woordjes spellen.
Alle woordjes zijn zorgvuldig gekozen. Ze bestaan uit maximaal 5 letters en sluiten aan bij de 
woordenschat van een kind van 5 jaar. 



OV 4 Ik leer vormen en kleuren
Leer met behulp van de 6 spelletjes alles over vormen en kleuren. Met 'ik leer vormen & kleuren' leren 
kinderen spelenderwijs kleuren benoemen, vormen & silhouetten herkennen, de woordenschat 
vergroten en verbanden leggen.

Pa 14 Vrolijke Vriendjes Piraat
Vloerpuzzel V-tech, 20 stukjes
Ra 2 Mario Quad
Super Mario is klaar voor actie in zijn Quad van Carrera RC! Met deze stoere off-road quad op 
luchtbanden racet Super Mario met een snelheid tot wel 9 km per uur. Met de RC Full Function 
Controller manoeuvreer je hem gemakkelijk over het terrein. 

EI 125 Koffieservies met taartjes, EI 132 Oven,EI 142 Barbecue en EI 204 Winkelwagen  met kassa 
kregen allemaal nieuwe houten onderdelen.

Vanaf januari in de uitleen:
T 22 Moppereend, voorleesboek van de Nationale voorleesdagen 2020.
Een doos met boek, dieren, verhaalaccessoires, kleur-ontdek speelgoed.



In deze vakanties zijn wij gesloten:
Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 t/m 6 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 2 maart 2020
Goede vrijdag: 10 april 2020
Paaszaterdag: 11 april 2020
Meivakantie: 26 april t/m 4 mei 2020
Zomervakantie: zaterdag 18 juli t/m 31 augustus 2020

Word vrijwilliger en u bent gratis lid van de speelotheek!

Wij zoeken nieuwe vrijwilligers voor de uitleen op zaterdagmorgen(9.30-11.00 uur)

en

Wij zijn ook op zoek naar een handig persoon, iemand die ons kapotte speelgoed kan repareren.
Bent u zo iemand of kent u iemand laat het ons weten!

Na 2 maanden als vrijwilliger bent u gratis lid en blijft u gratis lid totdat u ons weer verlaat.
Al onze medewerkers zijn vrijwilligers. Met hun enthousiasme en inzet houden zij de speelotheek open.

Misschien hebt u er wel eens over gedacht om ons team te komen versterken. De speelotheek kan ook
uw hulp heel goed gebruiken! Van onze vrijwilligers wordt verwacht dat zij interesse hebben in 
kinderen, spelen en speelgoed. Iedereen is van harte welkom, ook vaders, oma’s en opa’s.

Wist u dat wij een kinderzwerfboek station zijn?
Regelmatig vindt u hier weer andere 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. 

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


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.

De vrijwilligers van Speelotheek Veenendaal wensen u een fijne 
vakantie, goede kerstdagen en een gelukkig 2020.


