Nieuwsbrief
Speel-o-theek Klapstuk

15 februari 2015

Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk
Bij deze stuur ik jullie een korte nieuwsbrief. Er is weer een hoop nieuw speelgoed in de uitleen.
Vanaf 14 januari staat er een boekenkast in de grote zaal.
Puilt je boekenkast uit? Wil je dat prachtige boek met anderen delen?
Onder het motto ”Boeken in de Wijk” komen in het speeltuingebouw een
paar boekenkasten te staan met boeken en tijdschriften. Het idee is dat
wijkbewoners gratis boeken en tijdschriften uit de kast kunnen
meenemen en ook boeken en tijdschriften kunnen achterlaten die men
uitgelezen heeft.
Alleen pakken of brengen mag natuurlijk ook.
We richten ons op kinderboeken, romans, kunst- en reisboeken en
recente tijdschriften.
Je kunt de boeken en tijdschriften halen en brengen op woensdagen en
zaterdagen van 10 tot 12 uur, tijdens de openingstijden van de Speel-otheek.
Per keer kun je maximaal 2 boeken inbrengen en ook maximaal 2 boeken meenemen.
Voor tijdschriften geldt geen maximum aantal.
Er staat al een redelijk gevulde boekenkast.
De boekenkast is open op woensdag en zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Maatschappelijke stage

Speel-o-theek Klapstuk biedt scholieren uit Leiden en omstreken de mogelijkheid om hun
maatschappelijke stage te vervullen in de speel-o-theek. Met maatschappelijke stage leveren
leerlingen in het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving.
De stagiaires werken mee tijdens de uitleen van speelgoed op een aantal zaterdag of
woensdagochtenden.
Op 31 januari is Hilde begonnen met haar maatschappelijke stage bij speel-o-theek Klapstuk.
Hilde zit in 3 havo op het Visser 't Hooft Lyceum. Ze zal bij ons 8 weken op de zaterdag helpen met de
uitleen.

Verbouwing van de grote zaal

De verbouwing van het clubhuis is opgeschort naar half april van 2015.
Het plan is om tijdens de verbouwing buiten een container te plaatsen zodat de uitleen gewoon door
kan gaan tot de zomervakantie.

Openingsdata
februari:
maart:
april:
mei:
juni:
juli:

woensdag
18
04 + 11 + 18 + 25
01 + 08 + 15 + 22 + 29
13 + 20 + 27
03 + 10 + 17 + 24
01 + 08

zaterdag
21
07 + 14 + 21 + 28
04 + 11 + 18 + 25
02 + 16 + 23 + 30
06 + 13 + 20 + 27
04 + 11

Gesloten op woensdag wegens vakantie

Gesloten op zaterdag wegens vakantie

woensdag: 25 februari (voorjaarsvakantie)
woensdag: 06 mei (meivakantie)

zaterdag: 28 februari (voorjaarsvakantie)
zaterdag: 09 mei (meivakantie)

Lidmaatschapskaarten 2015

De lidmaatschapskaarten voor 2015 liggen weer klaar voor u en wordt weer lid van dit speel-o-theek
van dit jaar! 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.

Nieuw Speelgoed!
D8
Nijntje kalanderklok
Leeftijd : van 1 tot 5 jaar
Merk : Bambolino Toys
Deze Nijntje kalenderklok van hout is erg leerzaam en biedt veel structuur aan kinderen. Door middel
van verschillende houten schuifjes en draaibare wijzers kunnen kinderen leren klokkijken, kunnen ze
zien water er op de planning staat en op welk tijdstip.
G22
Qwirkle
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Aantal spelers : van 2 tot 4 spelers
Merk
: 999 games
In Qwirkle krijg je zes dikke houten ‘stenen’, met daarop een symbool. Die symbolen zijn er in zes
kleuren en figuren, waarbij iedere combinatie drie keer voorkomt. De stenen leg je aan bij rijen
andere stenen die òf dezelfde kleur hebben, òf hetzelfde symbool. Wil je een steen zo neerleggen
dat hij aan twee andere stenen legt, dan moet nog steeds gelden dat in iedere rij alle stenen precies
één kenmerk delen.
Met het neerleggen van stenen scoor je punten. Hoe langer de rijen worden door het aanleggen van
stenen, des te meer punten het oplevert. Leg je de zesde en laatste steen in een rij, dan scoor je een
‘Qwirkle’, die zes bonuspunten oplevert. Na het neerleggen van stenen vul je je voorraad aan tot zes
uit de zak.

In plaats van stenen leggen mag je ook zoveel van de stenen voor je omruilen voor nieuwe stenen.
Het spel eindigt als de zak stenen leeg is en iemand zijn laatste steen heeft gelegd. De speler me de
meeste punten wint.
G67
Ganzenpas
Leeftijd
: voor 3 tot 6 jaar
Aantal spelers : 2 tot 6 spelers
Merk
: Haba
G183
Woezel en Pip kwartet
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers
Merk
: Identity games
G720
Beestige beesten
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers : van 2 tot 6 spelers
Merk
: Haba
Is de muis kleiner dan de aap? Natuurlijk, maar de aap is kleiner dan de giraffe! Nu moeten de spelers
er alleen nog achter komen waar de grootste dieren zich verstopt hebben! Wie een goed geheugen
heeft en snel reageert, kan de meeste dieren verzamelen.
G722
Mijn eerste spellen Teddy’s kleuren en vormen
Leeftijd
: vanaf 2+ jaar
Aantal spelers : van 1 tot 4 spelers
Merk
: Haba
Teddy's kleuren en vormen van Haba.Als kinderen een duik nemen in de liefdevol geïllustreerde
wereld van Teddy, leren ze spelenderwijs kleuren en vormen kennen. Twee coöperatieve
regelspellen versterken deze vermogens. En niet alleen is het vrij puzzelen heel erg leuk, het
bevordert ook de fijne motoriek en het herkennen van details.
G7211
Mijn eerste spellen Kukeleku!
Leeftijd
: voor 2 tot 8 jaar
Aantal spelers : van 2 tot 4 spelers
Merk
: Haba
- Met tweezijdige houten haan
- Met driedimensionale 'stapel' stro
- Voor vrij spel met alle houten figuren van de serie 'Mijn eerste Speelwereld-Boerderij' kan
worden gecombineerd
Z19
Monkey strike
Leeftijd : 18 maanden
Merk : Monkey strike
Een Chicco Monkey Strike bowlingset om de hand/oog coördinatie en de motoriek van je kindje te
stimuleren. Daarnaast bestaat elke kegel uit 2 delen die uit elkaar gehaald kunnen worden. Hiermee
kan je kindje verschillende bouwwerken maken. Door de nummers 1 tot en met 6 op de kegels kan
uw kindje leren tellen.

Z27
Rolblokken
Leeftijd : vanaf 6 maanden
Merk : Fisher Price

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

