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Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk

Beste wensen voor 2014
Alle medewerkers van Speel-o-theek Klapstuk wensen u een voorspoedig Nieuwjaar. Ook wensen
wij u veel speelplezier voor 2014! 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 2014 zijn op woensdag 08 januari en zaterdag 11 januari.
Zie rooster in bijlage of op onze website www.sot-klapstuk.nl
Of anders kunt u ook een rooster op de speel-o-theek ophalen.

Lidmaatschapskaarten 2014
De lidmaatschapskaarten voor 2014 liggen klaar! Het lidmaatschap blijft ook weer dit jaar € 6, - per
jaar. Het leenbedrag en de boetes zijn ook hetzelfde gebleven. Wilt u bij het ophalen van uw kaart
de gegevens controleren op eventuele wijzigingen (b.v. kinderen geboren, nieuw e-mail adres) en
dat dan aan ons doorgeven.

Website
Neem eens een kijkje op onze website! www.sot-klapstuk.nl
Wat kunt u er zoal vinden:
• Openingstijden => rooster
• Nieuwsbrieven vanaf 2003 tot de allernieuwste.
• Reglement.
• Per categorie al het speelgoed die de speel-o-theek in de uitleen heeft.
(van de categorieen F (fantasie) en G (gezelschapsspellen) staan nog niet al het
speelgoed op de website.

Vrijwilligers gezocht
De speel-o-theek heeft het streven om voor elke uitleen met drie vrijwilligers te staan om lange
wachtrijen te voorkomen.
Daarom is de speel-o-theek is op zoek naar twee medewerkers die op zaterdag met de uitleen
kunnen helpen. Tevens zoeken we een medewerker die de speel-o-theek op woensdag helpt met
de uitleen.

Heeft u tijd om een paar uurtjes (eens in de 3 weken als u toch uw speelgoed komt ruilen) mee te
helpen: U bent van harte welkom. Kinderen mogen natuurlijk gewoon meekomen!

Nieuw Speelgoed
Hier is een overzicht van het nieuwe speelgoed dat in september t/m december 2013 in de uitleen
is gekomen. Misschien zit er wel een leuk spel voor u kind(eren) bij!
B8
Zebra step
Leeftijd
: 1 ½ tot 3 jaar
Merk
: V-tech
De VTech 3 in 1 Zebra Step is een loopwagentje, een loopfiets en een step. Het groeit mee met je
kind. Er zit een elektronisch speelpaneel op met aanmoedigende geluids- en lichteffecten,
waarmee je ook cijfers, kleuren en dieren leert.
Eigenschappen:
• Met 6 melodieën en 2 liedjes
• Te gebruiken als loopfiets, duwwagen of step
• Toetertoets, lachtoets en knipperende dierentoetsen
• 4 Speelstanden: Muziek, volg de lichtjes, dieren, ontdek en leer
B32
Leeftijd
Merk

Blokkentrein
: 3 jaar
: Play’n Kids (Kruidvat)

F81
Leeftijd
Merk

Sinterklaas set
: 4 jaar
: Playmobil (5040 + 4893)

P1
Woezel en Pip
Leeftijd
: 3+ jaar
Merk
: Bambolino Toys
Aantal stukjes : 72
4 puzzels van 1 x 12, 1 x 16, 1 x 20 en 1 x 24.
P6
Dora puzzel
Leeftijd
: 3+ jaar
Merk
: Ravensburger
Aantal stukjes : 35
4 puzzels van 1 x 4, 1 x 6, 1 x 9 en 1 x 16.
P7
Nijntje Miffy
Leeftijd
: 3+ jaar
Merk
: Ravensburger
Aantal stukjes : 72
4 puzzels van 1 x 12, 1 x 16, 1 x 20 en 1 x 24.
V75
Leeftijd
Maat
Merk

Piratenpak
: 3+ jaar
: maat 86/ 92
: EBA

V76
Leeftijd
Maat
Merk

Indiaanpak
: 3+ jaar
: maat 86
: Great Pretenders

V77
Leeftijd
Maat
Merk

Pippi Langkous
: 3+ jaar
: maat 98/ 104
: Micki Leksaker

V78
Koningsmantel + kroon
Leeftijd
: 5 – 7 jaar
Maat
: maat L, Maat Kroon: hoofdmaat 52 cm
Merk
: Trullala
Konings mantel Luxe + Koningskroon Pakket- ga verkleed als Koning met deze mooie Koning
Mantel en Kroon! Ook leuk voor op Koningsdag.

V79
Leeftijd
Maat
Merk

Zwarte Piet rood
: 4 – 7 jaar
: maat
: Johntoy spelgoed

V80
Leeftijd
Maat
Merk

Zwarte Piet paars
: 4 – 7 jaar
: maat
: Johntoy spelgoed

V81
Leeftijd
Maat
Merk

Zwarte Piet groen
: 4 – 7 jaar
: maat
: Johntoy spelgoed

V82
Leeftijd
Maat
Merk

Skeletpak
: 7+ jaar
: maat 128/ 140
: Party Product

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

