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         Nieuwsbrief 
Speel-o-theek Klapstuk 

 
 
 
 
 
 

15 Juli 2019 
 

 
Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk 

 
Zomersluiting! 
Over twee weken gaat de Speel-o-theek voor 5 weken dicht i.v.m. de schoolvakantie. 
 
Op woensdag 17 juli, op zaterdag 20 juli en zaterdag 27 juli kunt u nog speelgoed lenen/terug brengen 
of gereserveerd speelgoed ophalen. 
 
De eerste uitleendagen na de zomervakantie zijn op woensdag 4 september en zaterdag 7 september. 
 
Rooster najaar 2019 
 
   Woensdag    Zaterdag 

september: 04 + 11 + 18 + 25 07 + 14 + 21 + 28 

oktober: 02 + 09 + 16 + 30 05 + 12 + 19 + 26 

november: 06 + 13 + 20 + 27 02 + 09 + 16 + 23 + 30 

december: 04 + 11 + 18 07 + 14 + 21 

 
Zaterdag 26 oktober is nog onder voorbehoud. 
 
 
Nieuw speelgoed in de uitleen! 
Nieuw speelgoed van maand april, mei, juni en juli. 
 
B61    Loopauto Frozen 
Leeftijd  : vanaf 1+ jaar 
Merk  : Kiddieland 
1 roze Frozen loopauto. 
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B65    Veerpont 
Leeftijd  : vanaf 3+ jaar 
Merk  : Now classic toys 
 

 
 
 
B67    Loopauto Cars 
Leeftijd  : vanaf 1+ jaar 
Merk  : Kiddieland 
1 rode Cars loopauto. 
 

 
 
 
C10    Smart Max trein 
Leeftijd  : vanaf 1 ½ jaar 
Merk  : Smart Max 
Genomineerd voor Speelgoed van het Jaar 2017 
De set bestaat uit 22 delen, van waaruit men kan uiteraard ook een locomotief en treinbestuurders op 
kan bouwen. 

 
 
F52    Dino Vulkaan 
Leeftijd  : vanaf 1+ jaar 
Merk  : The Puppet Company 
Tip: Niet zelf wassen. 
In deze vulkaan zitten 3 dino's verstopt nl. een t-rex, stegosaurus en iguanodon en dat zijn allemaal 
vingerpopjes. De vulkaan heeft een deurtje en een raam waardoor de dino's kunnen verschijnen maar 
ook weer verdwijnen. Het deurtje is groot genoeg om er een hand door naar binnen te steken zodat de 
dino's ook in de vulkaan bespeeld kunnen worden. 
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F148    Brandweerman Sam Helikopter Wallaby 2 
Leeftijd  : vanaf 3+ jaar 
Merk  : Simba Dickie 
 

 
 
 
F185    Dora verstoppertje spelen 
Leeftijd  : vanaf 1+ jaar tot 5 jaar 
Merk  : Identity Games 
Beschrijving: 
Dora heeft zicht verstopt en wie gaat het nu zoeken! Elke 10 seconden roept Dora 'ik ben hier!'. De 
kleine zal snel en nieuwsgierig op zoek gaan naar Dora. Waar zou Dora schuil zitten! Verstoppertje 
spelen verveelt nooit, dus verstop Dora steeds op een andere plaats en beleef de grootste lol! 
 
Dit spel heeft bovendien verschillende regels voor verschillende leeftijden. De moeilijkheidsgraad kan 
worden opgevoerd met behulp van kaartjes die voor verschillende leeftijden bedoeld zijn. Dora 
verstoppertje spelen een leuke uitvoering van een bekend thema. Kleine kinderen kunnen op deze 
manier spelenderwijs de ruimte ontdekken. Speelduur ca. 15 minuten. 
 
G16    Twister 
Leeftijd  : vanaf 6+ jaar 
Merk  : Hasbro 
Aantal spelers : voor 2 of meer spelers 
Tip: netjes opvouwen 
Twister wordt in de klassieke versie, op de markt sinds 1966, gespeeld op een plastic vloerkleed, 
bedrukt met grote gekleurde cirkels. Er wordt met de draaischijf een kleur en lichaamsdeel gekozen en 
hier moet jij met je voet of hand op gaan staan. Maar met je hand op een rode stip en je voet op die 
groene verderop zorgt ervoor dat je in de meest hilarische posities komt te staan. Wring je in de gekste 
bochten, maar verlies vooral je evenwicht niet! Val je om, laat je een cirkel los of plaats je op de foute 
kleur? Dan ben je af!  
 
G79    Dixit 
Leeftijd  : vanaf 8 jaar 
Merk  : Identity Games 
Aantal spelers : voor 3 tot 6  spelers 
Alle spelers hebben altijd zes kaarten in hun hand, waarop mysterieuze tekeningen te zien zijn. Om de 
beurt is een speler de verteller die een kaart uit zijn hand kiest en deze omschrijft. Dit kan door middel 
van een woord, een zin, of het maken van een gebaar of geluid. Alles is toegestaan. Probeer je 
tegenstanders goed in te schatten en zorg dat je hint niet té makkelijk of té moeilijk is. De andere 
spelers kiezen vervolgens een kaart uit hun handkaarten die ze bij de omschrijving vinden passen. 
Hierna worden alle kaarten geschud en open op tafel gelegd, waarna het stemproces plaatsvindt. 
Welke kaart is nu van de verteller? Probeer de kaart van de verteller te ontdekken, laat je niet 
misleiden door de kaarten van de andere spelers, maar zorg dat zij wel op jouw kaart stemmen. 
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G388    Bumba verstoppertje 
Leeftijd  : vanaf 1 ½ jaar tot 3 jaar 
Merk  : Identity Games 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Bumba verstoppertje is een leerzaam spel om te spelen met kinderen vanaf 1 jaar. Verstop Bumba in 
huis, hij maakt geluidjes voor het kind om hem te vinden. Bij grotere kinderen geven de kaarten 
aanwijzingen waar Bumba verstopt zit. 
 
G389    Drakenvoer 
Leeftijd  : vanaf 3+ jaar 
Merk  : Sigikids 
Aantal spelers :  voor 2 of meer spelers 
Dit spel kan worden gespeeld door 2 of meer spelers. Het spel lijkt qua speelwijze op het spel 
'Boomgaard' van Haba. De bedoeling van het spel is dat de kinderen het voedsel wegkapen bij de draak. 
 

 
 
 
G390    Vuurdraken 
Leeftijd  : vanaf 5 jaar 
Merk  : Haba 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
In het dal van de vuurdraken borrelt het vervaarlijk onder het aardoppervlak......de kolossale vulkaan 
Rubino staat na duizend jaar op het punt van uitbarsten! De drakenruiters kunnen er bijna niet op 
wachten, want volgens de overlevering borrelen er uit de vulkaan waardevolle drakenrobijnen op. Wie 
met tactische vaardigheid en een beetje geluk bij het dobbelen zijn figuren rond de vulkaan laat vliegen 
en de meeste van de begeerde drakenrobijnen verzamelt, wordt aan het eind als onoverwinnelijk 
drakenruiter in de geschiedenis opgenomen!! 
 
G391    Dino memory 
Leeftijd  : vanaf 4 jaar 
Merk  : Ravensburger 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
72 kaarten (36 paren). 
 
P36    3D Oceaan 
Leeftijd  : 2+ jaar 
Merk  : Play live junior 
Aantal stukjes : 20 onderdelen 
Bij deze puzzel kunnen de verschillende figuren in de onderplaat gestoken worden waardoor de puzzel 
echt tot leven komt! 
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V42    K3 Mircofoon 
Leeftijd  : 3+ jaar 
Merk  : Studio 100 
1 plateau voor de microfoon. 1 microfoon met aansluitsnoer. 1 standaardstang. 1 microfoonhouder. 
 
 
 
 
 
 

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


