
                                     Nieuwsbrief lente 2020

Het kabinet heeft besloten dat alle corona maatregelen worden verlengd tot 28 april. 
Daarom blijft de Speelotheek in ieder geval gesloten tot na de meivakantie. 

Voor actuele informatie:
https://speelotheekveenendaal.jimdo.com/ 

Nieuw speelgoed:
Cb 6 Nijntje Blokken
Bouw zelf het huis van de familie Pluis of speel met Nina en Snuffie. Bevordert spelenderwijs de fijne 
motoriek en oog-handcoördinatie en stimuleert de fantasie. Materiaal: hout. 
Cb 7 Bouw een stad
Classic World Houten Blokken Stad.
Cc 44 Brikkon Stad met lego
Bouw een stad met deze houten frame en de lego blokjes. Speel in de stad met de lego poppetjes.

Cc 45 Building Blocks Knikkerbaan
Bouw met deze kleurrijke, stevige onderdelen een spectaculaire Building Blocks Knikkerbaan en laat de
knikkers naar beneden rollen! Met de gebruiksaanwijzing bouw je aan de hand van een stappenplan 2 
verschillende knikkerbanen. Zelf een Building Blocks Knikkerbaan verzinnen, kan natuurlijk ook!  
Cc 46 Techno box
Met deze Quercetti Tecno Toolbox kun je leuke dingen bouwen. Kinderen kunnen hun eigen creaties 
maken of de voorbeelden volgen uit het voorbeeldboekje. 
Cc 47  Magnetische kubussen
De Geomag MagiCube is speciaal ontwikkeld voor de allerkleinsten. Met deze set kunnen kinderen de 
klassieke kubus ontdekken. Deze set met huizen- en kastelenthema bestaat uit 16 magnetische blokjes
en 62 Magic Clips. Met deze Magic Clips versier je de blokjes en kun je verschillende huizen en 
kastelen maken. 

https://speelotheekveenendaal.jimdo.com/


CC 48 Magische plankjes
Met deze gekleurde magische houten bouwplankjes van het merk Classic World maak jij de mooiste 
bouwwerken en creaties. Dankzij de speciale L-vorm kan je verschillende en magische modellen 
bouwen. 
Cc 49 Twickto creaties
In deze bouwset draait het daarnaast vooral om jouw eigen fantasie. Bedenk zelf jouw eigen creatie en 
ga direct aan de slag! Ben jij klaar voor deze uitdaging? 
D 8 Garage Little people F.P.
Met de Fisher Price Little People garage kunnen kinderen hun eigen autoavonturen verzinnen. 
Bevordert de sociale en fijn motorische vaardigheden en stimuleert de fantasie. Geschikt voor kinderen 
vanaf 18 maanden. 

EI 92  Masha en de beer
Speeltuin, driewieler en  dierenvriendjes
EI 103 Recyclecenter
Met deze geweldige combinatie-bouwset van Fisher-Price leren kinderen spelenderwijs hoe ze hun 
steentje kunnen bijdragen aan een beter milieu! Techniek en bouwen: Door hun recyclingcentrum te 
bouwen en aan te passen, en onderdelen op verschillende manieren met elkaar te combineren, 
verbeteren kleuters hun ontwerp- en bouwvaardigheden! 
EI 114 Tandartsset
Speel tandarts met deze prachtige houten Tandarts Speelset van Joueco en maak zieke tandjes weer 
beter.  

EI 136 Masha's huis
Speel de avonturen van Masha en haar huisdieren na in Masha's huis! Deze speelset bevat de het 
bekende huisje en het speelfiguur van Masha.
EI 146 Bouwplaats Playmobil 123
Help de bouwvakker met het laden van de bouwmaterialen met behulp van de Playmobil bouwkraan, 
kiepwagen en 2 graafmachines!  
EI 159 Manege Playmobil 123
Met de Playmobil 70180 Meeneem Manege kun je overal paard rijden!



EI 172 Trein Playmobil 123
De trein bestaat uit een passagierswagon en een goederenwagon. De treinwagons hebben zowel aan 
de achterzijde als voorzijde een trekhaak, zo kunnen de wagons aan elkaar- en losgekoppeld worden.  
De slagbomen van de spoorwegovergang en het treinsignaal kunnen naar boven en naar beneden 
worden bewogen. Ook is er een tunnel waar de trein onderdoor kan rijden. 
EI 176 Ontbijtservies
EI 179 Koffieservies

Ga 41 Paw Patrol Blus de brand
Blus zo snel mogelijk alle brandjes om samen met jouw team te winnen! To the Rescue! 
Ga 44 Dieren Memo
Dieren Memo is een superleuk memoryspel.
Je moet nu niet dezelfde plaatjes zoeken, maar je hoort een geluid en moet het juiste dier erbij zoeken!
Gb 8 Tafelvoetbal
Daag al je vriendjes uit voor een potje tafelvoetbal met het mini voetbalspel van Janod. Het spel past 
makkelijk op de tafel, spelen maar! 

Gb 19 Ontdek de Wereld
Waar leven de zebra en de olifant? Wie kent het vrijheidsbeeld en wie weet waar de piramides staan? 
Veel plaatjes nodigen uit onze aarde te ontdekken. 
Gc 10 Drop it
Tactisch behendigheidsspel. Door de eenvoudige spelregels ben je binnen een minuut aan het spelen. 
De handleiding bevat naast de basisspelregels onder andere een teamvariant en een variant met 
kleuren. 
OA 9 Ik leer Tegenstellingen
Leer met behulp van de 6 spelletjes alles over tegenstellingen. Herken jij de tegenstelling? Puzzel dan 
de tegengestelde afbeeldingen aan elkaar.
Geschikt voor kindjes van 2 jaar en ouder. 



OA 10 Beroepen magneetdoos
Zeer leuk spelen, plakken, schuiven en ontdekken geblazen met deze magneetspeldoos in het thema 
van diverse beroepen. De politie, astronaut, brandweer en dierenarts doen alle vier mee! 
OC 27 Tablet Frozen
VTech Disney Frozen 2 tablet Ga op een magisch avontuur met Elsa, Anna en Olaf tijdens 6 
uitdagende, leerzame activiteiten! Maak spelenderwijs kennis met letters, letterklanken, woorden, 
vergelijken, logica en meer. Kijk naar de vrolijke animaties, ontwikkel typevaardigheden.
OI 6 Blokken
Djeco Cubissimo Blokjesspel

OS 7 Rijgspel dieren
Een veelzijdig rijgspel van Goula. Je kind leert de verschillende dieren en hun baby's door ze aan 
elkaar te rijgen met behulp van een veter. Dit spel helpt de ontwikkeling van de fijne motoriek.
Dit product is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 
OS 12 Bouw Rijgen
Rijg de bouwkralen aan de draad in dit rijgspel van Haba. De set bevat 4 opgavekaarten en een 
spelidee voor 2 kinderen, maar je kunt natuurlijk ook vrij spelen met de kralen. 
OV 13 Vormen
Djeco Eduludo Vormen.

OV 14 Stokjes
Djeco Eduludo Sticks.
Pa 24 Kikker
De Kikker Puzzel 4in1 is een prachtpuzzel voor startende puzzelaars! In de doos tref je 4 legpuzzels 
aan. Iedere legpuzzel heeft een verschillend aantal puzzelstukjes, namelijk 4, 6, 9 en 16 stukjes. 
Pa 25 Dieren Voelpuzzel
Voelpuzzel dieren voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. Puzzel heeft 20 stukjes.



Pa 26 Voertuigen
Verzot op voertuigen? Dan is deze set met 5 verschillende kartonnen puzzels te gek!
De puzzels zijn ideaal voor kinderen vanaf 2 jaar.
Puzzels met 2, 3, 4, 5, 6 stukjes
Pa 29 Thomas de trein 4 in 1
Maak wel 4 verschillende puzzels met de speciale puzzel box van Ravensburger! Kinderen vanaf 3 jaar
zullen genieten van de Thomas & Friends puzzels met 12, 16, 20 en 24 stukjes.  
Pb 17 3Pennenbak 3D
Maak een Emoji pennenbak met deze 3D puzzel van Ravensburger. Klik de 54 genummerde stukjes 
aan elkaar en zet met behulp van de 3 accessoires het pennenbakje in elkaar. Inclusief handleiding. 

Pb 19 Olaf Frozen 3D
Maak je eigen Disney Frozen kunstwerk met deze 3D puzzelbal van Ravensburger. Klik de 
puzzelstukjes van stevig kunststof aan elkaar en zie de bal met opdruk van de sneeuwpop Olaf 
verschijnen. De 3D puzzel bestaat uit 72 genummerde stukjes en wordt geleverd met een opzetvoet en 
een handleiding. 
Pb 20 Sneaker Frozen 3D
Maak je eigen sneaker met deze Disney Frozen 2 3D puzzel van Ravensburger. Klik de puzzelstukjes 
van stevig kunststof aan elkaar en zie de sneaker met gave print verschijnen. De 3D puzzel bestaat uit 
108 genummerde kunststof stukjes, 4 accessoires en een handleiding. 
Pb 21 Disney Globe
De stevige plastic stukjes passen precies in elkaar. Zo bouw je vanuit gebogen, platte en opvouwbare 
stukjes de unieke afbeelding van Disney Globe 

PL 3 Brain Train
Train je brein met dit vormenspel!
Kan jij de vormen in de juiste volgorde in de wagons plaatsen? Naarmate de opdrachten moeilijker 
worden, krijg je steeds minder aanwijzingen. Zorg ervoor dat alle wagons aan elkaar vastzitten voordat 
je trein het station verlaat.
PL 5 Sneeuwwitje Smart Games
Ontdek de magie van het populaire sprookje in dit originele denkspel! Maak kennis met logica, kleuren 
en symbolen, speciaal op maat van kleuters. Kan jij de 7 dwergen helpen om Sneeuwwitje te vinden? 
Probeer de juiste plaats in het huis te vinden voor alle figuren. Geschikt vanaf 4 jaar. 
PL 10 Color Catch Smart Games
Help de dieren hun avondmaal te vangen. Plaats alle puzzelstukken op het spelbord, zodat de kikkers 
en salamanders dezelfde kleur krijgen als in de opdracht. Maar kijk uit! De dieren zijn transparant en 
veranderen van kleur, naargelang de ondergrond waarop ze geplaatst worden. Een kleurrijke 
Smartgame met 48 opdrachten voor kinderen vanaf 7 jaar.



Ra 9 Ups bestelbus
UPS MB Sprinter met accessoires van Bruder. Met dit set kan je uren spelen. Het set bestaat uit een 
MB Sprinter, persoon en een heftruck met bijbehorende goederen.  
Ra 28 Yoshi QuadRC Nintendo Yoshi Kart, bekend van Super Mario 8. Schaal 1:20. Yoshi kan tot wel 9 
km per uur racen! Racetijd met opgeladen batterijen: 20 minuten. De kart is voorzien van 
volledigefunctiebesturing en voor– en achterwielophanging. 
SC 3 Unlock 3 Geheime avonturen
Unlock! is een coöperatief kaartspel geïnspireerd door escape rooms ruimtes waaruit je moet 
ontsnappen binnen 60 minuten. Unlock! laat je deze ervaring nu thuis aan je eigen tafel beleven met 
een kaartendeck en een gratis app die je door de diverse scenario's leidt. Doorzoek de ruimtes, 
combineer voorwerpen en los alle puzzels op! 

In deze vakanties zijn wij gesloten:
Zomervakantie: zaterdag 18 juli t/m 31 augustus 2020
Herfstvakantie: 18 t/m 26 oktober 2020
Kerstvakantie: zaterdag 19 december t/m 4 januari 2021

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 op zoek naar een  Interieurverzorg(st)er, die regelmatig wil schoonmaken in de 
speelotheek! Dus is u hobby schoonmaken: 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.


