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Hier is hij weer; de nieuwsbrief van speel-o-theek Klapstuk! 
 
Deze keer heeft de nieuwsbrief een thema, namelijk het thema buitenspelen. 
Als jullie deze nieuwsbrief lezen, is het alweer bijna zomervakantie. Wij hopen dat 
het in de vakantie lekker weer is, zodat iedereen lekker buiten kan spelen. Om te 
zorgen dat jullie je niet hoeven te vervelen hebben we een aantal activiteiten in de 
buurt opgezocht. Ook kun je lezen welk speelgoed de speel-o-theek aan kan bieden 
voor buiten. 
 
In deze nieuwsbrief blikken we ook terug op het spelletjesspektakel. Dit spektakel 
werd georganiseerd door Ilonka, Sjarmaine en Yvonne van ROC Leiden in 
samenwerking met de speel-o-theek. 
 
Natuurlijk zijn ook de vaste punten van de nieuwsbrief te lezen. Er is weer nieuw 
speelgoed, dat wordt uitgeleend. Ook de openingstijden worden vermeld. 
 
Kortom, het is weer een nieuwsbrief vol nieuwtjes! 
 
Alvast een fijne zomervakantie. 
 
De medewerkers van speel-o-theek Klapstuk  
en namens ROC Leiden: Yvonne, Sjarmaine en Ilonka 
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Beste leden, 
 
De afgelopen tijd hebben wij, Yvonne, Sjarmaine en Ilonka (drie leerlingen van ROC 
Leiden) meegekeken bij de speel-o-theek.  
Samen met Jacqueline en Marlieke hebben wij het spelletjesspektakel van 17 mei jl. 
georganiseerd. Op deze middag konden de kinderen samen met hun ouders 
spelletjes van de speel-o-theek komen spelen. 
Voor elke leeftijdscategorie lagen een aantal spellen klaar. Uit deze stapel met 
spellen konden de kinderen zelf kiezen welk spel ze wilden doen. 
In de tijd dat de kinderen speelden, zorgden wij voor wat te drinken, een koekje en 
de nodige uitleg bij een spel. 
Toen de spelletjesmiddag was afgelopen, konden wij terugkijken op een geslaagde 
middag. Er waren een aantal kinderen op de middag afgekomen, en dat terwijl er in 
Leiden veel te doen was rond de marathon. We hopen dat de kinderen en ouders die 
geweest zijn het ook naar hun zin hebben gehad. 
 
We hebben niet alleen de spelletjesmiddag georganiseerd. Daarnaast hebben we 
voor deze nieuwsbrief gezorgd. 
Misschien hebben jullie ook de spelletjesposters wel gezien, die wij voor de speel-o-
theek gemaakt hebben.  
 
Wij vonden het erg leuk om te kijken wat een speel-o-theek is. Van te voren hadden 
we nog nooit van een speel-o-theek gehoord, laat staan een keer gezien. We hebben 
veel geleerd over de speel-o-theek. We hopen dat we door deze activiteiten een 
bijdrage hebben kunnen leveren aan de organisatie van de speel-o-theek. 
 
 
Groetjes van Yvonne, Sjarmaine en Ilonka 
  Leerlingen van ROC Leiden 
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Vrijwilligers: 
Doordat de speel- o-theek steeds drukker bezocht wordt, zijn wij op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers!!  
 
Wij hebben zeker een aantal vrijwilligers nodig voor de zaterdagochtend van 10.30-
12.30 uur. Er zal ongeveer 1 x in de drie weken een beroep op u gedaan worden. 
Volgens een vooraf gemaakt rooster wordt u vroegtijdig ingepland (ruilen onderling is 
natuurlijk altijd mogelijk). 
 
Bent u geïnteresseerd? Meer informatie kunt u krijgen bij de vrijwilligers of de 
bestuursleden van de speel-o-theek. Een mailtje sturen kan natuurlijk altijd: 
info@sot-klapstuk.nl 
 
� Wil je helpen met speelgoed uitlenen? 
� Wil je speelgoed klaarmaken voor de uitleen? 
� Wil je helpen met repareren van speelgoed? 
� Wil je helpen met de nieuwsbrief? 
  
1x per jaar gaan alle vrijwilligers gezellig met elkaar uit eten en met kerst krijgen alle 
vrijwilligers een klein presentje, als dank voor verleende diensten!! 
  
Spreekt een of meerdere taken je aan, neem contact op met ons, vele handen en 
ideeën maken het werk licht!! 
  

Uitleen data tot de zomervakantie: 
In de zomer zijn wij open op de volgende dagen: 
 
Juni       Juli 
Woensdag: 10, 17 en 24 juni   Woensdag: 1 en   8 juli 
Zaterdag:    13 20, 27 juni    Zaterdag:    4 en 11 juli 
 
Woensdag        9.30 - 11.00 
Zaterdag         10.30 - 12.30 
 
De speel-o-theek is gesloten van 12 juli tot en met 23 augustus! 
Woensdag 26 augustus is de speel-o-theek weer open!! 
 
Voor de zomervakantie is het mogelijk om speelgoed te reserveren, dat kan nu in juni 
al. Heeft u speelgoed dat u wilt lenen in de zomervakantie, reserveer dat nu al. 
 
Leidse G€ldkrant 
In de eerste week van mei is een geldkrant door de gemeente Leiden verspreid. 
In deze krant staat slimme geldtips en budgetadvies. Ook zit in de krant een bon 
waarmee mensen woonachtig in Leiden lid kunnen worden van de speel-o-theek. 
Heeft u familie, vrienden, kennissen of een oppas die lid zou willen worden, die kan 
zich aanmelden door via deze bon. De eerste 100 nieuwe aanmelders krijgen een 
gratis lidmaatschap of een strippenkaart voor het jaar 2009. 
 
Website: 
De speel-o-theek heeft een nieuwe website!! Hij is nieuw en verbeterd en is het 
waard om een bezoekje aan te brengen. neem eens een kijkje! 
www.sot-klapstuk.nl 
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Lenen bij de speel-o-theek voor de zomer: 
De speel-o-theek heeft zoveel spellen en speelmateriaal dat u kunt lenen dat wij u maar 
even een klein overzicht geven van wat er allemaal is te vinden in de speel-o-theek. Dit 
overzicht geeft niet alles weer wat er te leen is, er is natuurlijk nog veel meer. Te veel 
om op te noemen eigenlijk. Het speelgoed is ingedeeld in lichamelijk, cognitief en 
sociaal-emotioneel materiaal. Dit betekent dat het materiaal deze ontwikkeling het 
meest stimuleert. Dus als je u bijvoorbeeld skeelers koopt voor u kind, dan stimuleert dit 
speelgoed de lichamelijke ontwikkeling het meest. Het kind is echter ook sociaal bezig 
met zijn vrienden, de skeelers stimuleren dus ook de sociaal- affectieve ontwikkeling. 
Het sluit niet uit dat het materiaal geen andere ontwikkelingen stimuleert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichamelijke ontwikkeling 
 
Bewegingsmateriaal
Plastic en houten auto’s, trucks en 
treintjes 
Trekbeesten 
Diabolo’s 
Skeelers 
Hinkelbaan nummers 
Kruiptunnel 
Springtouw 
Paardentuig 
Wip 
Poppenwagen 

Verschillende loop/duw wagens 
Driewieler 
Tweewieler met trappers aan het 
voorwiel 
Step (drie wielen) 
Hoepels 
Gogo roller 
Stelten 
Glijbaan 
Klossen 
Tafeltennisset

 
Zintuigelijk 
Baby gym 
Carrousel 
Vormen sorteerset (meerdere vormen 
en soorten) 
Vormentrein 
Tuimelaar 

Stapelemmer 
Telefoon met knoppen 
Autobaan 
Knikkerbaan 
Bootjes voor in het water 
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Verstandelijke ontwikkeling 
 
Bouw- en constructiemateriaal 
K’nex 
Houten blokken (verschillende vormen) 
Stapelbekers 
Lego 
Duplo 
 

Kapla 
Magnetisch speelgoed 
BrioTreinbanen 
Clippo 
Houten Meccanno 
 

Puzzels, lotto’s en andere bijzoekspelletjes 
Electro  
Lotto (verschillende soorten)  
Memorie 
Verschillende soorten puzzels. Er zijn inlegpuzzels bestaande uit één stuk met knop, 
inlegpuzzels zonder knopjes, 3D puzzels, vloerpuzzels, houtenpuzzels en gewone 
kartonnen puzzel stukjes van 6 tot 300 stukjes. 
 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling   
Gezelschapsspellen 
De speel-o-theek heeft zo een grote verzameling met gezelschapsspellen, dat moet u 
gewoon zelf komen bekijken. Er zijn veel bekende maar ook veel onbekende spellen. De 
speel-o-theek heeft gezelschapsspellen die de sociaal-emotionele ontwikkeling 
stimuleren (bv. Boomgaardje) maar ook de cognitieve ontwikkeling ( bv. Lotto � zie 
verstandelijke ontwikkeling). De gezelschapsspellen zijn er voor jonge kinderen maar 
ook voor volwassenen, dus voor ieder wat wils.  
 
 
Fantasiemateriaal 
Garage 
Poppen 
Poppenwagen 
Verkleedkleren 
Trein 
Kassa 
Dino’s 
Houten huisje 
Telefoon 
Playmobil 
Waterbaan (aquaplay) 
 
                 
  
 
Creativiteits- en expressiemateriaal 
Muziekinstrumenten, knutselmaterialen b.v. mandala’s  maken, ponsfiguren. 
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Georganiseerde zomer activiteiten in de buurt van Leiden: 
 
Huttenbouw Driedaagse in de Stevenshof 
Op 14, 15 en 16 juli vindt het Huttenbouwen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar weer plaats 
op het eilandje aan de Joke Smitstraat. Het opgeven van kinderen die mee willen doen 
aan de huttenbouw driedaagse is als volgt geregeld: 
Op maandag 15 juni kunnen kinderen telefonisch worden opgegeven. Van 19.00 tot 
20.00 uur kunnen ouders die willen helpen tijdens het bouwen hun kinderen inschrijven 
(Er zijn ongeveer nog 6 vrijwilligers per dag nodig) Van 20.00 tot 21.30 uur 
kunnen ouders die niet helpen bellen om hun kinderen in te schrijven. Vanaf 22 juni 
kunnen ouders hun inschrijfbewijs op halen in het buurtcentrum en de huttenbouw 
bijdrage á € 9,- betalen. Het telefoon nummer is 071-5312651 
 
 
Nationale straatspeeldag 2009. 
Om aandacht te vragen voor de vele gevaarlijke verkeersituaties heeft men de nationale 
straatspeeldag georganiseerd.  
Ook meedoen?  
Op de Nationale Straatspeeldag, woensdag 20 juni, kunnen kinderen in de volgende 
buurten allerlei leuke dingen doen:  
 
- Centrum: Uiterstegracht, van 14.00 tot 16.00 uur een spellenparcours en straattegels              
verven;  
 
- Cronestein: Meloenstraat, feestelijke opening van het nieuwe speelterrein om 13.30 
uur. Van 14.00 tot 16.00 uur spelletjes en een rommelmarkt. Ook maken kinderen een 
kunstwerk en kunnen zij een ritje maken door de buurt met paard en wagen;  
 
- De Kooi: vanaf 11.30 uur spelletjes, gevolgd door pannenkoeken eten en tot 13.30 uur 
een verkeersspel op het Sleuteldropplein. Spelletjes en springkussen in de Ambonstraat 
en Borneostraat van 14.00 tot 16.30 uur;  
 
- Gasthuiswijk: Van 's Gravesandestraat van 13.30 tot 15.00 uur. Een levend 
ganzenbord met allerlei opdrachten en een buurtterras voor volwassenen;  
 
- Groenoord-Noord: Frans van Mierisstraat van 14.00 tot 17.00 uur allerlei spelletjes 
voor kinderen;  
 
- Groenoord-Zuid: Parkeerplaats Madame Curiestraat - hoek Hansenstraat, van 14.00 
tot 16.00 uur diverse activiteiten.  
 
- Jacques Urlusplantsoen: van 13.30 tot 16.00 uur een hindernisbaan die is opgezet 
door de Kindertelefoon;  
 
- Mors: de straatspeeldag start hier 's morgens met een actie op de Damlaan om 
aandacht te vragen voor de onveilige verkeerssituatie. Van 14.00 tot 16.00 spelletjes op 
de Lage Morsweg tussen Dijkstraat en Leeghwaterstraat. Je kan ook skaten, dus neem 
skates en beschermers mee;  
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- Muziekbuurt: Beethovenlaan, van 13.30 tot 16.00 uur diverse Oudhollandse spelletjes;  
 
- Noorderkwartier: Van Riebeeckhof - Willem de Zwijgerlaan, van 15.00 tot 17.00 uur.  
Hier extra aandacht voor het gevaar van sluipverkeer over de ventweg;  
 
- Slaaghwijk: Plein buurthuis 'Op Eigen Wieken'. Van 10.30 tot 12.00 uur onthullen 
schoolkinderen op het plein voor de school zelfgemaakte verkeersborden;  
 
- Stevenshof: onder het motto 'Dertig is Prettig' vragen kinderen automobilisten minder 
hard te rijden. De kinderen tekenen deze dag oversteekplaatsen op de weg. In een brief 
aan de gemeente vragen ze om veilige oversteekplaatsen op de Heintje Davidsweg. Er 
zijn van 14.00 tot 16.00 uur spelletjes op het speelterrein;  
 
- Tuinstad-Staalwijk: in de Seringenstraat is vanaf 13.30 tot 16.00 uur op het plein van 
speeltuin Zuiderkwartier een levend ganzenbord met traditionele straatspelletjes;  
 
- Zeeheldenbuurt: op het kruispunt Oosterstraat-Evertsenstraat is van 13.30 tot 16.30 
uur een heuse kinder drive-in-show. Meer informatie: TOS, Joke Kolthoff (071-
5730512). 
 
 
Tamtam activiteiten in Leiden Noord 
 
Dinsdag 16 Juni van 15.30-18.00 u 
Tamtam’s best kid’s dance group 
Er is vandaag een danswedstrijd met 5 kinderdansgroepen uit 
de wijk. Kom je groep aanmoedigen en stem mee voor de 
beste dansgroep! Er is een publieksprijs en een juryprijs. De 
winnaar maakt een trip naar de Dansacademie in Rotterdam. 
toegang gratis 
 
Woensdag 17 Juni 15.00-17.00 u 
Tamtam kleuters 
Tijdens deze uurtjes zijn er leuke spelletjes om te spelen en is 
er een optreden van de Dirk Scheele Liedjesband. Deze band 
is onder andere bekend van de tv (Teletubbies, Koekeloere, 
Wereld van K3). Koop je kaartje snel want op=op. 
Toegang € 2.00 
 
Zaterdag 20 Juni 10.00-17.00 u.  
Tamtam creatief - workshopdag 
10.00-12.00 u. Maak je eigen ijskastmagneet.  
 
Het tamtam festival is van vrijdag 12 juni tot en met zaterdag 20 juni in de grote tent, dit 
jaar weer terug op de Bernhardkade tegenover 't Spoortje. 
 
Voor meer informatie over de Tamtam activiteiten kunt u hun site bezoeken: 
www.tamtamfestival.nl 
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VakantiePas 
Alle Leidse basisschoolkinderen krijgen ook dit jaar weer de VakantiePas 
via hun school. De VakantiePas staat boordevol activiteiten die met de 
speciale VakantiePaskorting te bezoeken zijn (of soms zelfs gratis!). Je 
kunt bloemen plukken in de Zomerbloemenpluktuin, molen de Valk 
bezoeken, naar de Leidse speeltuinen en nog veel meer. Heb je een 
logeetje op bezoek of ben je je VakantiePas verloren tijdens een 
VakantiePasactiviteit?  Bij de bibliotheken kun je gratis een VakantiePas 
ophalen. Voor meer info: www.kindervakantiepas.nl (zomerperiode) 
 
 
 
 
 
 
Buitenspelen in de zomer: 
Kinderen vinden het vaak leuk om buiten te spelen soms weten ze alleen niet wat ze 
buiten willen doen. Daarom hebben wij een aantal ideetjes op een rij gezet voor u en uw 
kind. Dit zijn spelletjes die met vrij weinig voorbereiding zo uitgevoerd kunnen worden 
maar die wel een hoop plezier opleveren. 
 
 
Toren bouwen (1 of meer personen) 
Benodigdheden: 
Plastic bekertjes 
Bierviltjes, onderzetters of kartonnen cirkels 
 
Het spel: 
Geef ieder kind of groepje kinderen een stapel bierviltjes en bekertjes. De bedoeling is 
dat ze een zo hoog mogelijke stapel bekertjes (op z’n kop) en bierviltjes maken.  
Natuurlijk beginnen met één bekertje omhoog en niet met 3 bekertjes op een rij want dat 
is best makkelijk. Eens kijken wie de hoogste toren bouwt. Na afloop van het spel 
kunnen er natuurlijk ook bouwwerken gemaakt worden met de bekertjes. 
 
 
Knuffelrace (2 of meer personen) 
Benodigdheden: 
2 of meer knuffels 
 
Het spel: 
Het spel kan in estafette vorm gespeeld worden of in race vorm. Zet de twee groepen 
kinderen naast elkaar aan de startlijn en laat ze op handen en voeten staan. Zet op de 
rug van elke speler die begint een knuffeldier. Met deze knuffel op hun rug moeten de 
kinderen het door jou uitgezette parcours afleggen. Maar pas op dat de knuffel er niet af 
valt want dan moet je opnieuw beginnen! Wie als eerst finisht heeft gewonnen. 
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De verkleedpop (2 of meer personen) 
Benodigdheden: 
(Verkleed) kleren, bijvoorbeeld 2 rokken, 2 truien, 2 hoeden, 2 zonnebrillen, 2 paar 
schoenen 
 
Het spel:  
De verkleedkleren en de kinderen staan bij de startlijn. Op ongeveer 5 meter van de 
startlijn wordt ook een kind neergezet. Dit kind moet zo snel mogelijk aangekleed 
worden want zonder kleren krijgt ze het koud. Elk kind mag één kledingstuk per keer 
meenemen. Zij helpt de pop met aankleden. Is het kledingstuk aan? Dan mag het kind 
terug rennen naar de startlijn en mag het volgende kind naar de pop rennen met een 
kledingstuk. Het groepje dat als eerst de pop heeft aangekleed heeft gewonnen. Ben je 
maar met zijn tweeën? Kleed dan omstebeurt elkaar aan en kijk wie het snelst de pop 
aan kan kleden. 
 
 
De was ophangen (2 of meer personen) 
Benodigdheden: 
Kleding 
Knijpers 
Waslijn 
 
Het spel: 
Ieder kind krijgt een stapeltje wasgoed en knijpers. Dit moet natuurlijk uitgehangen 
worden op de waslijn. De kleding en de knijpers liggen op een stapeltje bij het 
beginpunt. Dit punt is ongeveer 6 meter van de waslijn af. De kinderen mogen per keer 
dat zij naar de waslijn rennen 2 knijpers en 1 kledingstuk meenemen. Wie als eerst klaar 
is heeft gewonnen, maar let op: de was moet wel goed hangen anders kan het van de 
lijn afwaaien. 
 
 
Kranten gooien (1 of meer personen) 
Benodigdheden: 
Een oude krant 
Een waslijn 
Één of twee (tennis)balletjes 
 
Het spel: 
Hang de krant per pagina met de vouwlijn over de waslijn heen (dus 1 blaadje per keer). 
Zorg wel dat er niets breekbaars achter de krant staat of hangt. Probeer nu om als 
eerste de krant kapot te krijgen door met het balletje er tegen aan te gooien. Je zult zien 
dat het nog best lastig kan zijn. Wie lukt het als eerste? 
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Water naar de zee dragen (2 of meer personen) 
Benodigdheden: 
4 emmers of bakjes 
Water 
2 sponzen of bekertjes 
Het spel: 
Zet twee van de emmers op één lijn naast elkaar, zorg wel dat er ongeveer 1 a 2 meter 
tussen zit. Zet tegenover de emmers nog een emmer op ongeveer 7 meter afstand. 
Twee van de naast elkaar staande emmers zijn gevuld met water. Het is nu de 
bedoeling dat de kinderen met behulp van de spons of het bekertje de emmer aan de 
overkant gevuld krijgen. Een leuke variatie op dit spel: Laat de kinderen het bekertje niet 
met hun handen naar de overkant brengen maar met hun knieën, voeten, ellebogen of 
mond. Je zult zien dat niet alleen de kinderen het leuk vinden om deze variatie te 
spelen. 
 
 
Blind vertrouwen (2 of meer personen) 
Benodigdheden: 
Een blinddoek 
Een hoop vertrouwen 
 
Het spel: 
Een van de twee kinderen krijgt een blinddoek om. Dit kind gaat een parcours afleggen 
zonder hem te zien. Het tweede kind mag het blinde kind alleen helpen door te zeggen 
waar zij heen moet lopen. Dus bijvoorbeeld: zet nu twee stappen naar rechts (weet het 
kind niet wat rechts of links is, geef dan een tikje op de schouders aan de kant waar het 
kind heen moet lopen). Dit spel vraagt veel vertrouwen en zal het vertrouwen in een 
ander ook verbeteren, ook levert het spel vaak grappige momenten op. Je kunt dit spel 
natuurlijk ook in estafette vorm spelen, wie weet zijn blinde mannetje als eerst heel terug 
te brengen naar de finishlijn? 
 
 
Water schieten (1 of meer personen) 
Benodigdheden: 
Een waterpistool 
Een, twee of drie flessen 
Even veel  pingpong balletjes als flessen 
 
Het spel: 
Het is altijd handig om te oefenen voor een watergevecht. Met dit spel gaan we leren 
beter te richten. Zet de fles(sen) op de grond en leg het balletje op de fles. Zorg dat je 
waterpistool goed gevuld is. Nu gaan we testen hoe goed jij kunt richten. Ga eerst op 
drie stappen van de fles vandaan staan en probeer het balletje te raken. Valt het balletje 
van de fles ga dan een stapje naar achteren. Raak je het balletje niet zo goed ga dan 
een stap naar voren. Heb je genoeg geoefend? Kijk dan wie het snelst alle drie de 
balletjes van de fles af kan schieten, jij of je vriendje? 
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Kostbaar water (2 of meer personen) 
Benodigdheden: 
Evenveel flessen als spelers 
Een bal 
Water 
 
Het spel: 
Vul de flessen met water, ga een aantal meter uit elkaar staan en zet de fles op de 
grond neer.  Ga boven je fles staan. De bedoeling is om met de bal de fles van je 
tegenstander om te gooien zodat er water uitstroomt. Zodra je fles omvalt pak je eerst 
de bal en dan zet je zo snel mogelijk je fles weer omhoog. Wie zijn fles als eerst leeg is 
heeft verloren. 
 
 
De bewaker (2 of meer personen) 
Benodigdheden: 
Een blinddoek  
Een schat (een doosje met een koekje bijvoorbeeld) 
Een stoel/kruk 
 
Het spel: 
De bewaker wordt geblinddoekt en gaat op de stoel zitten. Onder zijn stoel/kruk ligt de 
schat. Deze schat moet bewaakt worden maar en liggen dieven op de loer. De dieven 
zitten om de bewaker heen op ongeveer 3 meter afstand. Één van de dieven mag 
proberen de schat te stelen. De bewaker moet heel goed luisteren waar de dief vandaan 
komt en hem proberen af te tikken. Is de dief getikt, dan mag hij weer op zijn plekje 
gaan zitten en mag een andere dief proberen de schat te stelen. Lukt het om de schat te 
stelen dan wordt hij de volgende bewaker en mag hij misschien wel een koekje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tot Ziens in de speel-o-theek! 


