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         Nieuwsbrief 
Speel-o-theek Klapstuk 

 
 
 
 
 
 

18 december 2019 
 

 
Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk 

 

Zaterdag 21 december open! 
Zaterdag begint de Kerstvakantie! 
 
Alle medewerkers van Klapstuk wensen u fijne Kerstdagen en een hele goede jaarwisseling! 
 
Tijdens de Kerstvakantie is Speel-o-theek Klapstuk gesloten van 23 december 2019 t/m 5 januari 2020. 
De eerste uitleendagen na de vakantie zijn op woensdag 8 januari en zaterdag 11 januari. 
 
U bent komende zaterdag de 21ste van harte welkom in de speel-o-theek voor de laatste uitleen in 2019! 
U kunt speelgoed en spellen lenen voor de Kerstvakantie. 
 

Rooster 2020! 
  Woensdag  Zaterdag 
januari:  08 + 15 + 22 + 29 11 + 18 + 25 
februari: 05 + 12 + 19  01 + 08 + 15 + 22 
maart:  04 + 11 + 18 + 25 07 + 14 + 21 + 28 
april:  01 + 08 + 15 + 22 04 + 11 + 18 + 25 
mei:  06 + 13 + 20 + 27 09 + 16 + 23 + 30 
juni:  03 + 10 + 17 + 24 06 + 13 + 20 + 27 
juli:  01 + 08 + 15  04 + 11 + 18 + 25 
 
 

Nieuw speelgoed in de uitleen! 
De speel-o-theek heeft de afgelopen periode weer veel speelgoed aangeschaft. 
Hierbij een overzicht van nieuw speelgoed in de uitleen. 
 
B15    Balanceer parcours 
Leeftijd  : vanaf 3+ jaar 
Merk  : Gonge (Sport Thieme) 
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B50    River Landscape 
Leeftijd  : vanaf 3+ jaar 
Merk  : Gonge (Sport Thieme) 
 

 
 
 
C76    Duplo Disney Frozen ijskasteel 
Leeftijd  : vanaf 2+ jaar 
Merk  : Lego 
 

 
 
 
C97    Smart Max My first Totem 
Leeftijd  : vanaf 1 1/2 jaar 
Merk  : Smart Max 
 

 
 
 

F106    Playmobil ridder aanvalstoren 
Leeftijd  : vanaf 5 jaar 
Merk  : Playmobil 
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F149   Frozen Anna en Elsa 
Leeftijd  : vanaf 3+ jaar 
Merk  : Hasbro 
2 poppen; 1 met blauwe jurk, 1 met bruine jurk met cape. 
 

G236    Elefun 
Leeftijd  : vanaf 3 jaar 
Aantal spelers : 1 tot 3 spelers 
Merk  : Hasbro Gaming 
Opnieuw aangeschaft! De vorige had zijn beste tijd gehad! 
 
Elefun blaast prachtig gekleurde vlinders de lucht in door zijn slurf. Kies een netje en race om vlinders te 
vangen wanneer ze door de lucht vliegen. Als alle vlinders zijn gevangen, tel je hoeveel je er hebt, want 
wie de meeste vlinders vangt wint het spel! 
 

G406   Butterflies 
Leeftijd  : vanaf 6 jaar 
Aantal spelers : 1 speler 
Merk  : Smart Games 
Butterflies is een schuifpuzzel met 48 opdrachten van makkelijk tot razend moeilijk. 
Leg de 8 puzzelstukken klaar zoals afgebeeld in de opdracht. Schuif daarna de puzzelstukken totdat alle 
vlinders weer heel zijn. Hoe moeilijker de opdracht, hoe meer vlinders er zijn. 
 

G409    Doolhof Frozen junior 
Leeftijd  : vanaf 4+ jaar 
Aantal spelers : 1 tot 4 spelers 
Merk  : Ravensburg 
Wie kan zich in het doolhof van ijs en sneeuw een weg banen naar de dappere zussen Anna en Elsa of 
de vrolijke sneeuwpop Olaf? 
 
Als je de kaarten in het doolhof handig en met vooruitziende blik verschuift, ontstaan plotseling nieuwe 
wegen waar zo-even nog muren waren en je kunt alle helden uit de film “Frozen” bereiken! 
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P198    Frozen 
Leeftijd  : vanaf 5+ jaar 
Aantal stukjes : 63 stukjes 
Merk  : Innovakids 
 

Z42    Bad plezier 
Leeftijd  : vanaf 6 maanden 
Merk  : Playgro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


