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Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk

De beste wensen voor 2018
Alle medewerkers van speel-o-theek Klapstuk wensen u een voorspoedig nieuwjaar en veel

speelplezier voor 2018! Ook dit jaar wil de speel-o-theek u en
de kinderen graag helpen met het uitlenen van speelgoed. Door
het inkopen van nieuw eigentijds speelgoed, willen we het
spelen met speelgoed aantrekkelijk en afwisselend houden.

Wat zo leuk aan deze vorm van uitlenen is, dat u kunt
ondervinden, welk speelgoed bij uw kind past. Heeft uw kind
behoefte aan een fantasiespel of wil het graag bouwen of
bewegen? De speel-o-theek heeft voor elke leeftijdsfase

verschillende soorten speelgoed van bewegingspellen, constructiespellen, fantasiespellen,
gezelschapsspellen en leerzaam speelgoed.

Kinderen zijn nieuwsgierig en spelen meestal een korte tijd met het zelf uitgekozen speelgoed. Hun
aandacht gaat dan uit naar een ander spel. Het kunnen lenen van verschillend speelgoed bij de speel-
o-theek is dan een uitkomst, wanneer u afwisselend speelgoed voor u kind wilt maar geen ‘bergen’
speelgoed in huis wil hebben. U kunt bij een populair geleend speelgoed zelf beslissen of u dit wilt
aanschaffen voor uw kind. Het speelgoed wat wij als speel-o-theek aanschaffen is van goede en
duurzame kwaliteit. De speel-o-theek wilt u graag van dienst zijn door dit speelgoed aan te bieden.

Lidmaatschapskaarten 2018
De lidmaatschapskaarten voor 2018 liggen klaar! Het lidmaatschap blijft ook weer dit jaar € 6, - per jaar.
Het leenbedrag en de boetes zijn ook hetzelfde gebleven. Wilt u bij het ophalen van uw kaart de
gegevens controleren op eventuele wijzigingen (b.v. kinderen geboren, nieuw e-mail adres) en dat aan
ons doorgeven.

Een strippenkaart met 30 strippen kost € 4,-

Openingsdata
De eerste uitleendagen in 2018 zijn op woensdag 10 januari en zaterdag 13 januari.
Het rooster is te vinden op onze website: www.sot-klapstuk.nl

Openingstijden:
Woensdag: 10:00 – 12:00
Zaterdag: 10:00 – 12:00



Spelregels Speelgoed lenen
Het afgelopen jaar zijn er heel veel onderdelen zoek geraakt van speelgoed, vandaar dat de speel-o-
theek dit probleem aan de orde wilt brengen.

De goede omgang met speelgoed is belangrijk om zo lang mogelijk ieder kind ermee te laten spelen. Wij
vragen u erop te letten, dat het vervoer van het speelgoed veilig gebeurt, zodat de verpakking en het
speelgoed onbeschadigd blijft. Wat betreft het spelen met het speelgoed, komt het voor dat onderdelen
zoek of kapot raken, waardoor het spel niet compleet is.

Het afgelopen jaar is het te vaak voorgekomen dat speelgoed zo goed als niet meer speelbaar was omdat
er te veel onderdelen zoek waren geraakt. Het vervangen van de missende en kapotte onderdelen is
een zeer tijdrovende en kostbare zaak en helaas niet altijd haalbaar. Om u aandacht te helpen
verscherpen, hebben wij een boete ingesteld van 2,50 euro per missend onderdeel.

Wanneer u het missend onderdeel terugbrengt, krijgt u de boete terug. Bij het uitlenen van het
speelgoed, willen wij een verantwoordelijkheid in uw handen geven, waardoor wij alle leden sneller
kunnen helpen. Het is de bedoeling, dat u de onderdelen van het speelgoed telt en eventueel missende
delen aan ons doorgeeft. Dit wordt genoteerd en vervolgens bij het terugbrengen gecontroleerd.

Boete’s Playmobil
Kleine onderdeeltjes: € 0,50 b.v. pistooltjes, manchetje.
Middelklein € 1,00 b.v. hoed, lantaarn.
Grotere onderdelen € 2,50 b.v. poppetje, paard, stuk van een huis.

Nieuw speelgoed
Nieuw speelgoed maand november en december.

D9 Electro Woezel en Pip
Leeftijd : vanaf 3+ jaar
Merk : Jumbo
Zoek met Woezel & Pip electro steeds twee dingen die bij elkaar horen door de stekkers in twee gaatjes
te steken. Zie jij van wie de schaduwen zijn? Heb je het goed en heb je twee bij elkaar horende dingen,
dan gaat het lampje aan en heb je het juiste antwoord gevonden.

F14 Radiografische brandweerauto Sam
Leeftijd : vanaf 3+ tot 8 jaar
Merk : Dickie Toys



F42 Barbie Fashionistas
Leeftijd : vanaf 3+ jaar
Merk : Barbie
3x Barbie (bruin, blond, blauw haar)

F44 Transformers Optimus Prime
Leeftijd : vanaf 5+ jaar
Merk : Hasbro

P54 Djeco puzzel observation - crazy lab
Leeftijd : vanaf 6 jaar
Merk : Djeco
200 stukjes.

P84 Magische Piratenschip puzzel
Leeftijd : vanaf 4+ jaar
Merk : Galt
Deze mooie puzzel bestaat uit 50 stukjes met 15 magische vlakken. Het piratenschip vaart bijna uit, op
naar een nieuw avontuur. Kun jij de hongerige haai vinden? En waar is de kapitein met zijn
schatkist? Wrijf met je vinger over de magische vlakken en ontdek welke geheimen er verborgen zijn.
Niet alleen leuk om te puzzelen maar ook een leuke ontdekkingstocht om alles te vinden!

Let op niet met je nagels krassen over de magische vlakken. De vlakken zijn gevoelig voor warmte en
kunnen tijdelijk vervagen of zelfs transparant worden als de temperatuur hoger is dan 27 graden.



P97 Djeco puzzel observation kasteel
Leeftijd : vanaf 5 jaar
Merk : Djeco
100 stukjes.

P101 Magische Paddenstoel puzzel
Leeftijd : vanaf 4 jaar
Merk : Galt
Een spannende puzzel van 50 stukken (40 x 55 cm) met 15 magische vlakken. Er gebeurt weer van alles
in het paleis van de Feeën. Zie je hoe die fee een slak uitlaat? En het is bakdag! Ontdek wie er een taartje
van de feeën heeft gestolen! Wrijf met je vinger over de magische vlakken en ontdek welke geheimen
er verborgen zitten.

P159 Brandweerkoffer puzzel
Leeftijd : vanaf 3 jaar
Merk : Janod
4 puzzels: 1x 6 stukjes, 1x 9 stukjes, 1x 12 stukjes, 1x 16 stukjes.



Z2 Knikkerbaan Badplezier - Watereffecten
Leeftijd : vanaf 3 jaar
Merk : Haba (301799 + 302825)

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


