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Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk

Beste wensen voor 2008
Alle medewerkers van Speel-o-theek Klapstuk wensen u een voorspoedig Nieuwjaar. Ook wensen
wij u veel speelplezier voor 2008! 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. In deze nieuwsbrief ziet u een
overzicht welk nieuw speelgoed er in uitleen is.

Openingsdata
De eerste uitleendagen in 2008 zijn op woensdag 09 januari en zaterdag 12 januari.
Zie rooster in bijlage.

Lidmaatschapskaarten 2008
De lidmaatschapskaarten voor 2008 liggen klaar! Het lidmaatschap blijft ook weer van dit jaar € 6, per jaar. Het leenbedrag en de boetes zijn ook hetzelfde gebleven. Wilt u bij het ophalen van u
kaart de gegevens controleren op eventuele fouten en dat dan aan ons doorgeven.

Vrijwilligers
Er zijn in het afgelopen jaar twee vrijwilligers gestopt met hun activiteiten voor de Speel-o-theek.
Op dit moment hebben we maar 12 vrijwilligers. Met spoed zoeken wij voor de zaterdag uitleen 3
vrijwilligers en voor de woensdag uitleen 1 vrijwilliger. Lijkt het u iets dan kunt u contact opnemen
met Marlieke Spijker, Tel: 071-5315735 of met Martin Berserik, Tel 06-38303706. U kunt ook via
ons e-mail adres contact opnemen, sotklapstuk@hotmail.com

Nieuw Speelgoed
Hier is een overzicht van het nieuwe speelgoed dat in de laatste week van 2007 in de uitleen is
gekomen. Misschien zit er wel een leuk spel voor u kind(eren) bij!
B49
Loopfiets
Leeftijd
: 3 jaar
Merk
: Panther Junior
Tip: www.panther-junior.com
Met een loopfiets leert je kind spelenderwijs beter om te gaan met zijn motoriek en evenwicht. Net
zo leuk, maar makkelijker dan steppen. Je kind zal veel sneller leren fietsen.
F62
Elfen
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Sleich
1 draak, 4 verschillende elfen, 4 verschillende paarden

G242
Kasteelridders
Leeftijd
: 5 jaar
Aantal spelers : 2 - 4 spelers
Merk
: Haba
Kasteelridders, samen staan we sterk! De ridders juichen: koning Slotfried komt naar huis!
Nu moeten ze snel drie kasteeltorens bouwen. Gelukkig helpen alle ridders mee!
Een coöperatief bouwspel voor 2 – 4 kasteelridders. Met toernooivariant. Aanwijzing: de spelers
stapelen gezamenlijk de bouwstenen op – echter niet met de hand, maar met een heel speciaal
hulpstuk!

G246
Het piratenspel
Leeftijd
: 3 - 99 jaar (div. niveaus)
Aantal spelers : 2 – 4 spelers
Merk
: Opstelten
Tip: www.opsteltenspeelgoed.com
Het piratenspel is bedoeld om al vanaf jonge leeftijd te leren tellen, vergelijken en samen spelen.
De verschillende spelvarianten zijn zodanig opgezet dat ze inspelen op de ontwikkeling van
kinderen in de leeftijd van 3-9 jaar, een cruciale fase voor kinderen die geïnteresseerd zijn in
bordspellen. Daar waar jonge kinderen behoefte hebben aan een duidelijke structuur en beperkte
speelduur, ontwikkelen ze zich langzaam naar een fase waarin ze invloed willen hebben op de
spelontwikkeling, hun voortgang en die van hun tegenstanders. In feite willen ze dat hun
strategisch inzicht het verschil kan maken tussen winnen of verliezen. In de meest uitgebreide
variant is het Piratenspel zelfs een uitdaging voor volwassenen!

G249
Sudoku junior Disney
Leeftijd
: 6 jaar
Aantal spelers : 1 speler
Merk
: Ravensburger
Het spannende bordspel als junior-uitvoering! Je moet proberen de gekleurde speelschijven met de
vrolijke Disney-figuren zo op het SUDOKU-speelveld te plaatsen dat Mickey, Donald en de andere
Disney-vrienden in iedere rij en in iedere kolom maar één keer opduiken. Er zijn 50 opdrachten in 3
moeilijkheidsniveaus om op te lossen. Heb je de SUDOKU goed gelegd? Kijk op de achterkant van
de opdrachtkaart of je oplossing de goede is. Veel plezier bij het puzzelen!

G250
Hopla verstoppertje spelen
Leeftijd
: 1 jaar
Aantal spelers : spelers
Merk
: Identity Games
In dit spel, met spelregels voor baby’s, dreumesen en kleuters, gaat het kind op zoek naar Hopla.
Er zijn heel veel verstopplekken in huis waar Hopla zich kan verschuilen. Gelukkig verraadt Hopla
zichzelf, doordat ze elke 10 seconden haar eigen naam zegt. Verstoppertje spelen is geweldig leuk
om te spelen en het stimuleert de ontwikkeling van het kind.
P70
Tussen de dinosauriërs
Leeftijd
: 6 jaar
Aantal stukjes : 104
Merk
: Ravensburger

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

