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Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk 
 
 

De beste wensen voor 2019 
Alle medewerkers van speel-o-theek Klapstuk wensen u een 
voorspoedig nieuwjaar en veel speelplezier voor 2019! 
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. 
 

 
Lidmaatschapskaarten 2019 
De lidmaatschapskaarten voor 2019 liggen klaar! De kleur van kaart 2019 is donker rood. 
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 9 januari en zaterdag 12 januari. 
Het rooster is te vinden op onze website: www.sot-klapstuk.nl 
 
Openingstijden: 
Woensdag: 10:00 – 12:00 
Zaterdag: 10:00 – 12:00 
 
Maatschappelijke stage 
Speel-o-theek Klapstuk biedt scholieren uit Leiden en omstreken de mogelijkheid om hun 
maatschappelijke stage te vervullen in de speel-o-theek. Met maatschappelijke stage leveren 
leerlingen in het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. 
 
De stagiaires werken mee tijdens de uitleen van speelgoed op een aantal zaterdag of 
woensdagochtenden. 
 
Op 15 december is Hans begonnen met zijn maatschappelijke stage bij speel-o-theek Klapstuk. 
Hans zit in 3 havo op het Visser 't Hooft Lyceum. Hij zal bij ons 8 weken op de zaterdag helpen met de 
uitleen. 



Nieuw speelgoed 
Nieuw speelgoed van maand oktober, november en december. 
 
B4    Huttenbouwen 
Leeftijd  : vanaf 6+ jaar 
Merk  : Stick lets 
Stick-lets zijn gemaakt van duurzaam en buigzaam kunststof. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren 
en variaties per set. Met de Stick-lets verbind je takken, stokken of bamboestokken eenvoudig met 
elkaar om een kleine of grote constructie te maken. 
 
Stick-lets nodigen uit voor het bouwen van allerlei vormen en creaties met stokken en doeken, voor 
binnen en buiten! Zo bouw je in het bos eenvoudig je eigen hut, of maak je samen met andere kinderen 
een huttendorp met tipi’s en andere bouwwerken. 

 
 
B25    Tualoop 
Leeftijd  : vanaf 6+ jaar 
Merk  : Tic Toys 
Combinatie van frisbee en badminton. 

 
 
B52    Stoepranden 
Leeftijd  : vanaf 5+ jaar 
Merk  : Kerby 
1 oranje stoeprand en 1 blauwe stoeprand. 
 
C2    Tractor met dieren 
Leeftijd  : vanaf 2+ jaar 
Merk  : Smart Max 
 

 



C22    Bla Bla Blocks 
Leeftijd  : vanaf 1+ jaar 
Merk  : V-Tech 

 
 
C83    Nijntje houten blokken 
Leeftijd  : vanaf 2+ jaar 
Merk  : Bambolino Toys 
 

 
 
F11    Wegenset + Garage 
Leeftijd  : vanaf 3+ jaar 
Merk  : Way to Play/ Grimms 
 
F13    Nijntje Speelhuis Speelset 
Leeftijd  : vanaf 3+ jaar 
Merk  : Nijntje 
Extra onderdelen: 1 hond, 1 lamp 
 

 
 
F103    Piratenschip 
Leeftijd  : vanaf 2+ jaar 
Merk  : Fischer Price Little People 
 

  



F108    Samen op reis vliegtuig 
Leeftijd  : vanaf 1+ jaar 
Merk  : Fischer Price Little People 
 

 
 
 
F126    Brandweer auto 
Leeftijd  : vanaf 1+ jaar 
Merk  : Fischer Price Little People 
 

 
 
 
G48    Squirrels go Nuts 
Leeftijd  : vanaf 8+ jaar 
Merk  : Smart Games 
Winnaar Speelgoed van het Jaar 2018.  
“Squirrels Go Nuts” is een schuifpuzzel met 60 opdrachten van makkelijk tot razend moeilijk 
 
 
Z43    Nijntje vormenhuis 
Leeftijd  : vanaf 1+ jaar 
Merk  : Rubo Toys 
 

 
 
 
 
 
 



Z62    Speeltrainer 
Leeftijd  : vanaf 0+ jaar 
Merk  : Haba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


