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Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk

De beste wensen voor 2020
Alle medewerkers van speel-o-theek Klapstuk wensen u een voorspoedig
nieuwjaar en veel speelplezier voor 2020!
Wij hopen dat u komend jaar weer heel veel speelgoed komt lenen bij de
speel-o-theek. Ook dit jaar wil de speel-o-theek u en de kinderen graag
helpen met het uitzoeken van speelgoed.

Openingsdata
De eerste uitleendagen in 2020 zijn op woensdag 8 januari en zaterdag 11 januari.
Het rooster is te vinden op onze website: www.sot-klapstuk.nl
Openingstijden:
Woensdag:
10:00 – 12:00
Zaterdag:
10:00 – 12:00

Lidmaatschapskaarten 2020
De lidmaatschapskaarten voor 2020 liggen klaar! De kaart van 2020 heeft de kleur ‘abrikoos’.
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 aan ons doorgeven.
Een strippenkaart met 30 strippen kost € 4,-

Tikkie
Bij de speel-o-theek moet u nog steeds met cash geld betalen. De reden is dat een pinautomaat voor
ons te duur is. De vaste kosten en transactiekosten zijn te hoog. Het kost meer dan het opbrengt. Wij
willen graag met de tijd mee gaan en de leden service aanbieden. Heeft u geen cash geld bij u dan
kunt u met een Tikkie betalen. Wij moeten helaas wel € 0,25 extra in rekening brengen. De speel-otheek heeft een zakelijke rekening bij de ING Bank. Die rekenen € 0,25 kosten per transactie.

Katoenentas kado!
Bij het ophalen van u lidmaatschapskaart krijgt u van ons een katoenentas kado.
Zie foto!
Door de vele wisselingen van vrijwilligers de afgelopen 30 jaar is niet precies vast te stellen hoe lang
speel-o-theek Klapstuk precies bestaat. In de Kamer van Koophandel register staat dat de speel-otheek is opgericht op 16 mei 1989.
Wanneer de speel-o-theek voor het eerst open ging kunnen wij niet meer achterhalen. Wij vermoeden
dat het ongeveer eind 1989 of begin 1990 geweest moest zijn.
Om het 30 jarig bestaan te vieren delen wij een katoenentas uit als aandenken.

Ideeënbus voor leuk speelgoed
Heeft u een suggestie voor een leuk spel of speelgoed, dan kunt dit aan ons doorgeven via email adres
info@sot-klapstuk.nl

Website
De website heeft dringend een facelift nodig. De speel-o-theek zoekt iemand die ervaring heeft met
websites voor stichtingen of verenigingen en die een professionele website wilt maken.

Wat is de speelgoedschijf
Misschien heeft u zich vaak afgevraagd hoe de speel-o-theek speelgoed indeelt in een bepaalde
categorie. De categorieën die wij hebben in de speel-o-theek zijn: B, C, D, E, F, G, P, Z.
Een speelgoedschijf wordt geraadpleegd bij het indelen van speelgoed in speelotheken. De
speelgoedschijf geeft medewerkers van de speelotheek onder andere een houvast bij het plaatsen van
speelgoed.
Speelgoed kan op verschillende manieren worden ingedeeld, aan veel van deze manieren zitten
nadelen. De beste manier om speelgoed in te delen is naar de belangrijkste functies van het
speelgoed. Hierbij kan het moeilijk zijn om het speelgoed in de juiste categorie te plaatsen wanneer
het in verschillende categorieën thuis hoort.
De ontwikkeling van kinderen kan in drie grote groepen worden verdeeld en worden weergeven in
(de onderstaande) cirkel: de lichamelijke ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de
verstandelijke ontwikkeling. Onder deze drie groepen zijn de volgende
categorieën speelgoed te vinden:











Bewegingsmateriaal (B)
Zintuigelijk materiaal (Z)
Fantasie materiaal (F)
Creativiteits- en Expressiemateriaal (D en E)
Gezelschapsspellen (G)
Taaldenkspellen (D en G)
Bouw- en Constructiemateriaal (C)
Puzzels (P)
Diverse (D)

Verkiezing Speelgoed van jaar 2019!
Dit zijn de winnaars speelgoed van het jaar 2019.
Deze spellen zijn nog niet te leen bij de speel-o-theek. Een aantal spellen gaan we binnenkort
aanschaffen.
Voor meer informatie bekijk de website van Speelgoed van het jaar: www.speelgoedvanhetjaar.nl

De winnaars speelgoed van het 2019
categorie

naam

merk

0 - 3 jaar

ZoomiZooz Klim Verken Boomhuis

V-Tech

4 - 5 jaar

Smart Farmer

Smart Games

6 - 7 jaar

Lynx

Identity Games

8 - 9 jaar

De Newbury Spookschool

Lego

10 – 11 jaar

De Kwakzalvers van Kakelenburg

999 Games

12 – 17 jaar

Rolit

Goliath

18 plus

Escape Room The Game: 2 players

Identity Games

De andere genomineerde spellen
categorie

naam

merk

0 - 3 jaar

Codi, Mijn RoboDino
Brain Train

V-Tech
Smart Games

4 - 5 jaar

Cubby de Beer
Bob Bilnaad
Crocs’ Socks! Kroks’s Sokken
Tropical Zoo

Hasbro
Hasbro
BS Toys
TM Essentials

6 - 7 jaar

#Snapstar
Blazelets Style Studio
Colour Catch
Turbo Force – Super Racetrack Set

Yulu
Ravensburger
Smart Games
V-Tech

8 - 9 jaar

Nerf Fortnite AR-L Blaster
De Schatzoekers van de Kuala-archipel
Atlantis Escape
Grote Burcht van de Novelmore Ridders

Hasbro
999 Games
Smart Games
Playmobil

10 – 11 jaar

Menara
Pictionary Air
Slide Quest
Escape Room The Game: Jumanji - Family
Edition

999 Games
Mattel
Asmodee
Identity Games

12 – 17 jaar

Leipe Lama’s
Exploding Kittens
Pandemic Rapid Response

Selecta
Asmodee
Asmodee

18 plus

Clever
Wingspan
What Do You Meme

999 Games
999 Games
Megableu

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

