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Nieuwsbrief
Speel-o-theek Klapstuk

27 Juni 2017

Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk

Zomersluiting!
Over drie weken gaat de Speel-o-theek voor 4 weken dicht i.v.m. de schoolvakantie.

Uw kunt op onderstaande data speelgoed lenen/terug brengen of gereserveerd speelgoed ophalen.

woensdag (10:00 – 12:00) Zaterdag (10:00 – 12:00)
juni: 28 -
juli: 05 + 12 01 + 08 + 15

Openingstijden:
woensdag : 10.00 uur - 12.00 uur
Zaterdag : 10.00 uur - 12.00 uur

De eerste uitleendagen na de zomervakantie zijn op woensdag 16 augustus en zaterdag 19 augustus.

Lidmaatschapskaarten 2017!
De lidmaatschapskaarten voor 2017 liggen voor u klaar! Wilt u bij het ophalen van uw kaart de gegevens
controleren op eventuele fouten of wijzigingen en deze aan ons doorgeven?
Het lidmaatschap van 2016 is voor leden € 6, - per gezin per jaar.

Het leenbedrag en de boetes zijn hetzelfde gebleven.
Een strippenkaart met 30 strippen kost € 4,-

Website!
Bezoek onze website voor de openingstijden en nieuw speelgoed in de uitleen.

www.sot-klapstuk.nl

De website heeft een facelift nodig. De speel-o-theek zoekt iemand die ervaring heeft met websites
voor stichtingen of verenigingen en die wil helpen de website in een nieuw jasje te steken met meer
mogelijkheden zoals verlengen van speelgoed, reserveren, informatie en advies vragen.

Facebook!
Volg Speel-o-theek Klapstuk ook op Facebook. Facebook pagina: Stichting Speel-o-theek Klapstuk.
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Spelen en bewegen; zuurstof voor het kinderbrein
Gepubliceerd op 15 mei 2017
Het kinderbrein heeft uitdaging nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daar worden kinderen niet
alleen slimmer van, ze ontwikkelen belangrijke vaardigheden waar ze de rest van hun leven profijt van
hebben. Erik Scherder, de bekende hersenwetenschapper, vertelt in het TV programma Klokhuis hoe dit
werkt.
https://www.youtube.com/watch?v=GUg-F8TlUHA&feature=youtu.be

Nieuw speelgoed in de uitleen!
F16 - Playmobil Boerderij. set uitgebreid met eenden en ganzen, konijnenhok en Golden Retrievers met
puppy's.

D12 - Tip Toy Mijn lichaam.
Het kennisspel over het menselijk lichaam. Wat zijn melktanden? Waar komt spierpijn vandaan?
Hoe werkt het oor? Waarom zijn beweging en uitgebalanceerde voeding belangrijk? Met behulp van
afwisselende illustraties en oefeningen leren de kinderen het menselijke lichaam kennen.

G405 – Haba Kleine Vogel, Grote honger.
Vier ondeugende kuikentjes worstelen zich uit hun eierschaal en hebben een ongelooflijke honger. Dan
moeten ze voedsel gaan zoeken. Opgelet: de dobbelsteen bepaalt waarmee de kuikentjes gevoederd
mogen worden en hoe snel ze een groeien. Welk kuikentje zal het eerst een sierlijk vogeltje worden?
verzamelspel voor 2 tot 4 kuikentjes vanaf 3 jaar.
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E12 – Spirograaf
Merk : Hasbro
Leeftijd : 8+
Geen omschrijving.

F18 – Groenteboer
Kraam + luifel. Hema krat (losse onderdelen). 38 stuks Groente en fruit.

Speelgoed van jaar
Dit zijn de winnaars speelgoed van het jaar 2016.
Deze spellen zijn nog niet te leen bij de speel-o-theek. Een aantal spellen gaan we binnenkort
aanschaffen.

Voor meer informatie bekijk de website van Speelgoed van het jaar: www.speelgoedvanhetjaar.nl

winnaars speelgoed
categorie artikel leverancier
0 - 3 jaar Toet Toet Auto’s Ruimtestation V-Tech
4 - 5 jaar CO-de-Rups Mattel
6 - 7 jaar Stratego Pirates! Jumbo
8 - 9 jaar Stikbot Zanimation Studio Goliath
10 – 11 jaar 3Doodler Start Spectron
12 plus Escape Room The Game Identity Games

Tot ziens in de Speel-o-theek!!!


