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12 december 2007

Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk

Data uitleen 2007 en 2008
Woensdag: 19 december
Zaterdag: 15 en 22 december
Tijdens de kerstvakantie is Speel-o-theek Klapstuk gesloten van 23 december 2007 t/m 6 januari
2008. De speel-o-theek is weer open op woensdag 9 en op zaterdag 12 januari 2008.
Het rooster van 2008 wordt binnenkort per e-mail naar u verstuurd of kunt u vanaf zaterdag 15
december ophalen in de Speel-o-theek.

Herindeling speelgoedkasten
De speelgoedkasten zijn op 8 december door de vrijwilligers van de speel-o-theek een beetje
anders ingedeeld. Het fantasiespeelgoed heeft veel meer ruimte gekregen. We kunnen daardoor in
de toekomst meer fantasiespeelgoed aanschaffen. Het speelgoed heeft “stuivertje gewisseld” met
het zintuiglijk en bewegingsspeelgoed.

Nieuw Speelgoed
Hier is een kleine overzicht van het nieuwe speelgoed dat in de afgelopen tijd in de uitleen is
gekomen. Misschien zit er wel leuk spel voor u kind(eren) bij!
E23
Drumstel
Leeftijd
: 3 jaar
Merk
: Plantoys
Met 1 ritmeblok, 1 bekken en twee trommels.

F31
Pier en Veerboot
Leeftijd
: 3 jaar
Merk
: Plantoys
Zeer complete uitbreidingsset voor kinderen die graag met PlanCity spelen en hun eigen stad
willen uitbouwen. Bestaat uit een veerboot, 1 bijbootje, een piergebouw, 1 zittend poppetje, 1
matroos, 1 kapitein en 3 auto’s.

F60
Dino’s
Leeftijd
: 3 jaar
Merk
: Sleich
Deze schitterende dieren van Schleich worden met de hand geschilderd. Ze zijn natuur getrouw en
voldoen aan alle veiligheidsnormen.
Bestaat uit 1 spinosaurus, 1 edmontosaurus, 1 torosaurus, 1 carnotaurus, 1 triceratops en 1
saltasaurus.

F61
Zeedieren
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Sleich
Bestaat uit 1 orka, 1 rog, 1 oktopus, 1 baby orka, 1 shonisaurus, 1 kronosaurus.

F75
Nijntje + Meubelset
Leeftijd
: 3 jaar
Merk
: Rubo Toys
Bestaat uit vader en moeder pluis, snuffy de hond, nijntje en diverse meubeltjes.
G141
Vier op een rij
Leeftijd
: 6 jaar
Aantal spelers : 2 spelers
Merk
: MB
Dit spel is vervangen.

G219
De Ontembare Stad
Leeftijd
: 10 jaar
Aantal spelers : 2 – 5 spelers
Merk
: The Game Master
De Ontembare Stad is een strategiespel met een uitgebalanceerde spelwerking, eindeloze variatie
en bevat een aantal verrassende spelelementen. Dit meesterstuk van The Game Master voor
grootmeesters is uitgerust met een basisspel en een strategische versie. Geschikt voor 2-5
spelers.
G243
Mijn huis
Leeftijd
: 3 - 99 jaar (div. niveau’s)
Aantal spelers : 2 - 4 spelers
Merk
: Opstelten
Met "Mijn Huis" kunnen kinderen op speelse wijze vertellen over hoe het zit bij hen thuis. Het gaat
om het vertellen van hun ervaring en beleving thuis. Het bewust worden van de indeling en zo
wegwijs worden in eigen huis. Voor de ouders is het erg leuk om van je kind te horen hoe het over
bepaalde dingen in huis denkt.
Voor informatie: www.opsteltenspeelgoed.com
P107
Sesamstraat “Kamperen”
Leeftijd
: 4 jaar
Aantal stukjes : 50
Merk
: Jumbo
P107
Sesamstraat “Kamperen”
Leeftijd
: 4 jaar
Aantal stukjes : 50
Merk
: Jumbo
P155
Cars (op toernee)
Leeftijd
: 3 jaar
Aantal stukjes : 40
Merk
: Ravensburger
Puzzel van 2 x 20 stukjes.
P156
Dora en haar vriendinnetjes
Leeftijd
: 3 jaar
Aantal stukjes : 20
Merk
: Unversity Games
Een vloerpuzzel bestaande uit 20 grote stukken. Afmeting van de puzzel: 66 x 46 cm.
Z13
Vormensorteerhuisje
Leeftijd
: 1,5 jaar
Merk
: Smoby
Vormensorteerhuisje met diverse onderlen. 4 sleutels, 4 poppetjes en 4 vormen voor op de
schoorsteen.
Z24
Dieren magneet set
Leeftijd
: 2 jaar
Merk
: Manetico Klein
Bestaat uit 4 delen giraffe, 4 delen paard, 4 delen koe en 4 delen olifant.

Z37
Hamerbankje/muziekspel battino
Leeftijd
: 1,5 jaar
Merk
: Selecta
Elke knikker maakt muziek, als hij over de gekleurde houten staven rolt. Natuurlijk kun je ook
zachtjes slaan, maar dat is maar half zo leuk. Een eerste "instrument" voor de allerkleinsten, dat
ook de motoriek stimuleert. Luid of stil, zacht of hard: alles is toegestaan.

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

