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Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk

Beste wensen voor 2009
Alle medewerkers van speel-o-theek Klapstuk wensen u een voorspoedig Nieuwjaar en veel speelplezier
voor 2009! 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 2009 zijn op woensdag 07 januari en zaterdag 10 januari.
In de speel-o-theek is een nieuw uitleenrooster aanwezig. Dit kunt u meenemen voor thuis. Zeer handig
om bij de lidmaatschapskaart te steken en/of aan het prikbord te hangen.

Lidmaatschapskaarten 2009
De lidmaatschapskaarten voor 2009 liggen klaar! Het lidmaatschap blijft dit jaar weer € 6, - per jaar per
gezin. Het leenbedrag en de boetes zijn ook hetzelfde gebleven. Wilt u bij het ophalen van uw kaart de
gegevens controleren op eventuele fouten of wijzigingen en deze aan ons doorgeven.
Een strippenkaart met 30 strippen kost € 4,-

Tassen te Leen!
U kunt bij de speel-o-theek sinds kort grote stevige tassen lenen.
Mocht u een keer geen tas bij uw hebben om het speelgoed om mee te nemen kunt bij ons een grote
‘digros’ tas lenen. Huur: € 0,30 elke keer als u de tas meeneemt (niet per week, maar per uitleen).

Vrijwilligers gezocht
Wil je helpen met speelgoed uitlenen of speelgoed klaarmaken voor de uitleen?
Wil je helpen met repareren van speelgoed?
Vind je het leuk om te helpen met de nieuwsbrief?
Als een of meerdere taken je aanspreken, neem contact op met ons.
Vele handen en ideeën maken het werk licht!!
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

Speelgoed van jaar
Dit zijn de winnaars speelgoed van het jaar 2008
Het spel in categorie 0-4 jaar heeft de speel-o-theek al een maandje in de uitleen.
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winnaars speelgoed
categorie
artikel
0 - 4 jaar
Leuk & leerzaam Stad
4 - 6 jaar
Dierenkliniek
6 - 8 jaar
RoadBlock
8 - 12 jaar
Moov
12+
De Lama’s het spel

leverancier
Mattel
Playmobil
Smart
Berg Toys
Identity Games

Recensie
Wilt u ook eens een recensie van de gezelschapspellen lezen, dan kunt u dat doen op de volgende
websites.
www.anderspel.nl
www.spellengek.nl

Nieuw Speelgoed
Hier is een overzicht van het nieuwe speelgoed dat in de afgelopen vier maanden (september t/m
december) in de uitleen is gekomen. Voor een overzicht met plaatjes van het speelgoed kunt u kijken op
ons prikbord in de Speel-o-theek.
C30
Leeftijd
Merk

Magnetix 150 dl
: 6 jaar
: Mega Blocks

D26
Veters Strikken
Leeftijd
: 5 jaar
Merk
: Rolf
Een leuk linker en rechter schoentje om veters te leren strikken.
F66
Teletubbies huis met glijbaan
Leeftijd
: 2 jaar
Merk
: Tomy
Veel plezier met de Teletubbies. Ze worden er bovenaan ingestopt en zoeven er dan onderaan weer uit!

F90
Speeltuin Playmobil
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Playmobil
Tips
: www.playmobil.de
Playmobil speeltuin set met o.m.
draaimolen, glijbaan en skatebaan.
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F123
Auto Ambulance
Leeftijd
: 1,5 jaar
Merk
: V-Tech
Tips
: Genomineerd Speelgoed 2008
Een kleurrijke leerauto met uitklapbaar platform en uitneembare walkie talkie. Door middel van de
sensoren herkent de Auto Ambulance de dieren en voertuigen. Leert o.a. cijfers, voertuigen en kleuren.
De fantasiewereld van het kind wordt met deze auto geprikkeld. Een speelse vormgeving in kleuren die
aanspreken. De auto heeft heel veel functies maar je kunt er ook gewoon leuk mee spelen. En daar
hoeft de auto niet voor te worden aangezet. De Auto ambulance
kan gekoppeld worden waardoor het een trein wordt.

F126
Leeftijd
Merk
Tips

Leuke en leerzame stad FP Little
: 3 jaar
: Fischer Price Little People
: Speelgoed van het 2008
www.fischer-price.nl

In deze stad raken kinderen via interactieve spelletjes vertrouwd met het alfabet, getallen, kleuren en
vormen. Het kind kan op bezoek bij de huisarts en de tandarts, de pizzeria (waar het vormen kan leren
herkennen), de dierenwinkel (met allerlei kleuren), de school (waar het kind letters leert herkennen) en
een boomhut (waar het kind appels kan tellen). Het verkeerslicht leert het kind veilig oversteken.
Een inklapbare en draagbare stad waar je alleen mee kunt spelen maar ook met meer kinderen naast
elkaar of tegenover elkaar. Voor kinderen van één jaar is aktie-reaktie leuk maar ook voor oudere
kinderen is de stad leuk om mee te spelen. Een compleet speelcentrum in één doos.

G274
Leeftijd
Merk
Aantal spelers
Tips

Ikkeben…. ikkedoe
: 5 jaar
: Tactic Selecta
: 3 tot 6 spelers
: Genomineerd Speelgoed 2008
www.tactic.net

Je trekt twee kaarten. Eén voor wat je bent en één voor wat je doet. Dit moet je uitbeelden en je mag niet
niet praten! De andere spelers raden wat je uitbeeldt. De dobbelstenen bepalen wat je bent en wat je
doet. Een baby die een biefstuk grilt. Dat wordt lachen, hi hi..! Goed geantwoord? Dan mag je spinnen
en net zoveel plaatsen op het speelbord verder als de spinner aangeeft. Ook de speler die heeft
uitgebeeld mag spinnen. Voor de kleintjes gelden alleen de plaatjes, die hoeven niet te dobbelen. Ben je
als eerste bij de finish, dan ben je de winnaar!

3

G275
Hide & Seek Pirates
Leeftijd
: 5 jaar
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : 1 of 2 spelers
Het spel wijst zichzelf; kinderen kunnen met een minimale uitleg aan de slag, het spel is
taalonafhankelijk. De vormgeving is zeer handig: alle spelonderdelen en
het opdrachtenboek kunnen in de lade onder het speelbordje geschoven
worden en je hebt dus alles bij elkaar. Het spel is oorspronkelijk als
eenpersoonsspel ontwikkeld, maar ook met twee kinderen spelen ze er
met plezier mee.
De tijdsduur varieert, maar als de kinderen graag puzzelen of spelletjes
spelen, zijn ze er zeker 20 minuten mee zoet. Het spel nodigt uit om
ermee te gaan spelen. Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen: wie
het ziet liggen, begint eraan en legt het niet snel meer weg.

G276
Leeftijd
Merk
Aantal spelers
Tips

Bert Bever
: 4 jaar
: Ravensburger
: 1 tot 4 spelers
: Genomineerd speelgoed 2008
www.ravensburger.com
Het is de taak van Bert Bever om goed op alle boomstammen te passen. Maar de brutale beverkinderen
proberen steeds weer stammen te pikken. Ze schuiven ze voorzichtig uit de stapel. Met een vaste hand
en een portie behendigheid lukt het vast de een of andere stam te pakken te krijgen. Maar kaboem!
plotseling stort de stapel met veel kabaal in. Bert Bever merkt de brutale diefstal en gaat als een razende
tekeer, dat houdt het tuig wel tegen. Wie maakt de meeste boomstammen ongemerkt buit?
G277
Ri-ra-rijm (maan, roos vis spel)
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Zwijsen; thuis
Aantal spelers : 2 tot 6 spelers
Ri-ra rijm spel is een leerspel uit de maan roos vis serie. De speler draait aan het wiel en roept hardop
wat in het venster verschijnt. Wie als eerste een woord roept dat hierop rijmt mag een beloningskaartje
pakken. De speler die als eerste een poppetje heeft verzameld, heeft gewonnen. Ri ra rijm spel bestaat
uit 1 houder met draaimechanisme, draaiwiel, 6 thema schijven en 32 beloningskaarten Ri-ra rijm spel is
voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Door met het spel te spelen worden de taal, de cognitieve en de geestelijk
sociale ontwikkeling gestimuleerd.
G278
Memo spel (maan, roos vis spel)
Leeftijd
: 5 jaar
Merk
: Zwijsen; thuis
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers
Memo spel is een leerspel uit de maan roos vis serie. Het is bedoeld voor kinderen die zich interesseren
voor woorden en letters. Sommige kinderen leren zichzelf met dit spel lezen. Bij het maan roos vis memo
spel zoeken de spelers de juiste plaatjes en woorden bij elkaar. Memo spel bestaat uit 54 memo kaarten,
2 jokerkaarten en een toelichting. Memo spel is voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Door met het spel te
spelen worden de taal, de cognitieve en de geestelijk sociale ontwikkeling gestimuleerd.
P173
Leeftijd
Merk
Aantal

Piratenpuzzel
: 5 jaar
: Die Spiegelburg
: 72 stukjes
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P174
Cars
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Jumbo
Aantal
: 50 stukjes
Vervanging Cars puzzel.

P175
Leeftijd
Merk
Aantal

Kikker vloerpuzzel
: 2 jaar
: Leopold
: 16 stukjes

Z69
Leeftijd
Merk

Nijntje Magneetspel
: 3 jaar
: Jumbo

Z89
Stapeltoren Plan Toys
Leeftijd
: 1,5 jaar
Merk
: Plan Toys
Grappige stapeltoren. Een set van bogen in 5 verschillende kleuren,
stimuleert de verbeelding en creativiteit van kinderen, terwijl zij al
stapelend en sorterend de bogen op de stok leggen. Peuters leren
vormen en kleuren te herkennen en ontwikkelen oog- en hand
coördinatie. Leeftijd : 19 - 24 maanden.

Z97
Kabouter Truck
Leeftijd
: 1 jaar
Merk
: Haba
Zijn de blokken goed opgestapeld? Dan kan de reis beginnen! Lengte 21 cm.
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De nieuwsbrief verschijnt 3 á 4 keer per jaar.

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