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Beste lid!
Hier is hij weer; de nieuwsbrief van speel-o-theek Klapstuk!
Nu de schoolvakantie afgelopen is, en de speel-o-theek inmiddels haar deuren heeft geopend voor
iedereen, wil ik u laten weten wat voor nieuw speelgoed de afgelopen maanden in de uitleen is
gekomen.

Vrijwilligers
Bij deze doet de speel-o-theek een herhaalde oproep voor twee of meer medewerkers voor de zaterdag
de
uitleen. Het rooster voor de 2 helft van 2011 is met veel moeite tot stand gekomen. Gelukkig hebben
we een rooster kunnen maken zonder dat we een zaterdag dicht moeten bij gebrek aan vrijwilligers. Dus
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
Hierbij een overzicht van het speelgoed dat de speel-o-theek heeft aangeschaft en in de uitleen is
gekomen van maart tot en met juli dit jaar. Het assortiment is breed en uitgebreid. Voor elke leeftijd of
type kind is bij de speel-o-theek altijd wel een leuk spelletje te vinden.

C92
Lego off-road brandweerwagen en boot
Leeftijd
: 6 jaar (ruim 300 onderdelen!)
Merk
: Lego
Lego City Brandweer off-road brandweerwagen

C93
Bouwstenen techniek ontdekken
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Haba
Brengt bouwstenen in beweging en ideeën aan het rollen - traint ruimtelijk denken, geduld en motorische
vaardigheden - geeft inzicht in het principe van oorzaak en gevolg - abstracte vormen zelfstandig
bedenken en vorm geven - stimuleert spelenderwijs de cognitieve ontwikkeling - bevordert spelenderwijs
het begrip van natuurkundige verbanden als statica, dynamica en zwaartekracht – gemaakt van
beukenhout - met alle HABA-bouwstenen met de 4e grondmaat te gebruiken - Met alle HABAspeelsystemen te combineren!
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C94
Multitech
Leeftijd
: 3 jaar
Merk
: Klein
Constructieset om talrijke, verschillende voertuigen te bouwen.
De bijgevoegde bouwhandleiding bevat bouwplannen voor 11 verschillende modellen. Door
verschillende constructie-elementen is de eigen creativiteit onbegrensd. Inhoud te combineren met de
Bosch-mini artikelen van het merk Klein. Bevat passende schroevendraaier en schroefsleutel.

F2
Boerderij Playmobil
Leeftijd
: 6 jaar
Merk
: Playmobil
Grote playmobil boerderij met koeien en varkensstal. Via de kraan kunnen voorraden onder het dak
opgeslagen worden. Er is een stal, een zwijnenstal, tractors en vele dieren.
Set uitgebreid met een haan en kuikentjes rond de boerderij (16-delig Playmobil Kippenhok) en de set is
tevens uitgebreid met Playmobil jongen met geitjes.

F21
Raceauto Playmobil
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Playmobil
Jij kunt de blits maken met jouw nieuwe sportwagen! Maak hem zo mooi als je zelf wilt. Je kunt de rode
bolide voorzien van nieuwe velgen of er een stoere bumper opzetten.
In de werkplaats kun je de wagen onderhouden om zo niet plotseling stil komen te staan. Verwissel de
banden, gebruik de krik en tune je motor met de laptop. Jouw auto is de perfecte wagen en daar doe je
alles voor om het zo te houden.
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F79
Ridders Koffer Playmobil
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Playmobil
Playmobil Opbergkoffer Ridders.
Trek ten strijde met je ridder te paard! Deze handige opbergkoffer bevat verschillende onderdelen, zoals
verschillende wapens en harnassen. Na de strijd kun je alles weer makkelijk in de koffer pakken, ook
handig dus om mee te nemen!
Set uitgebreid met een Playmobil Zwarte Ridder.

F83
Dierentuin
Leeftijd
: 3 jaar
Merk
: Selecta
Elke dierentuin is hetzelfde? Nee hoor, dit exemplaar is iets speciaals. Hier vindt echt elk dier zijn plaats.
Door de vele extra onderdelen zoals omheiningen, roosters, scheidingswanden en verbindingsdeuren
kan de dierentuin steeds opnieuw worden omgebouwd, uitgebreid en aan de behoeften van zijn
bewoners worden aangepast.
1 dierentuinhuis met 2 valdeuren, 2 verschillende omheiningen (met uitrusting), 4 extra
omheiningelementen in 2 verschillende afmetingen en 1 boom
De set is zonder dieren, maar je kan natuurlijk een set dieren van de speelotheek erbij lenen.

G90
San Marco
Leeftijd
: vanaf 10 jaar
Merk
: Ravensburger
Aantal spelers : voor 3 tot 4 speler
San Marco is een enigszins strategisch, maar vooral tactisch bordspel over territoriale controle met
behulp van houten blokjes. Je probeert winstpunten te verdienen door het plaatsen van blokjes in de zes
wijken in Venetië. Die blokjes plaats je met behulp van actiekaarten. Zo'n kaart toont de wijk waar je één
blokje mag plaatsen. Er is verder een actiekaart waarmee je met een dobbelsteen 1-6 blokjes uit een
wijk jaagt (bij voorkeur die van je medespelers). Met een andere kaart kun je de machtsverhouding
beïnvloeden door een blokje van een medespeler om te ruilen voor een eigen blokje. Met een brugkaart
bouw je een brug tussen twee verschillende wijken. Een brug geeft je de mogelijkheid om je
speelstukken ook in die naburige wijk in te zetten. Verder spelen bruggen een rol bij het verplaatsen van
de Doge. Met de Dogekaart activeer je een puntentelling in een van de wijken. Daartoe beweeg je de
Doge naar de wijk waar je wilt scoren, De Doge beweegt in principe alleen over bruggen. Als je hiervoor
een brug van een medespeler moet gebruiken, kost dat je één winstpunt en krijgt de eigenaar er een
punt bij.

G251
Goud van de Farao
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Merk
: Identity Games
Aantal spelers : voor 2 tot 4 speler
Tips
: Genomineerd Speelgoed van het jaar 2007
Het Goud van de Farao is het spannende piramidespel in het oude Egypte. Je bent een archeoloog en
probeert kostbare schatten te vinden. Ontdek jij als eerste de grafkamer van de Farao en pak je al het
goud? Maar pas op dat je geen eeuwenoude vloek ontketent of de mummie uit de dood laat ontwaken.
Speur door duistere gangen, zorg dat je niet verdwaalt en vindt het dodenmasker van de Farao. De
piramide stort in zodra je hiermee vandoor gaat, dus ren voor je leven. Vertrouw niemand want anders
word je beroofd of voorgoed in de piramide opgesloten.
In de doos: 36 piramide tegels, 4 archeologen, 4 helpers, 1 dodenmasker, 8 schatten, 1 fotocamera, 5
foto’s, 4 spelerskaarten, 1 starttegel, 20 lampjes.
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G321
Leeftijd
Merk
Aantal spelers
Tips

Ramses Pyramid Legospel
: vanaf 8 jaar
: Lego
: voor 2 tot 4 speler
: op “spellen.LEGO.nl” staat een videofilmpje.
Auteur: Reiner Knizia
De eerste verzameling spellen, die je kunt bouwen, aanpassen en spelen. Bevat de unieke aan te
passen LEGO dobbelsteen en aan te passen spelregels. Mummy Koning Ramses will met zijn leger van
mummies Egypte veroveren. Vindt de geheime kristallen en klim omhoog op de pyramide om Koning
Ramses te verslaan en de schat te winnen.

G325
Pirate Code Legospel
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Merk
: Lego
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
Pirate Code van Lego Spellen: een nieuwe manier van spelen!
In het Lego spel Pirate Code gaat het om logica en geluk! Speel in op deze elementen, alleen dan word
jij bekroond tot de slimste piraat van het eiland.

G331
Takkie Kakkie
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Merk
: Goliath
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
Tips
: Genomineerd Speelgoed van het jaar 2010
Takkie Kakkie is een hond die, zoals alle honden, gevoerd moet worden. De speler gooit een
dobbelsteen die aangeeft hoeveel keer in de riem van de hond mag worden geknepen. Wanneer er
wordt geknepen, laat de hond kleine scheetjes. Vervolgens, na enkele keren drukken, laat hij een
drolletje. De speler die als eerste drie drolletjes opgeschept heeft, is de winnaar!

G332
Geheime woord spel (maan en roos vis)
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Merk
: Zwijsen
Aantal spelers : voor 2 spelers
Vind het geheime woord van je tegenstander!
Stel slimme vragen en vind zo het woord van je tegenstander. Wie het eerste het geheime woord van de
andere speler heeft gevonden is de winnaar! Dit spannende en eenvoudige spel blijf je spelen.
Met dit spel leert uw kind goed te observeren en te luisteren. Bovendien leert het woorden op te breken
in losse klanken.

G333
Graai en Griezel memospel
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Merk
: Rubinstein
Aantal spelers : voor 2 tot 10 spelers
Graai en Griezel memospel (Roald Dahl) is een geheugenspel voor 2 tot 10 spelers.
Je kunt je geheugen en je concentratievermogen ermee trainen.
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G334
Schateiland
Leeftijd
: vanaf 5 jaar
Merk
: Haba
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
Wie schat het juiste gewicht van de schatten?
Voor het schateiland van het oude piratenspook Visbaard ligt het schip van de dappere piraten voor
anker.
Niemand anders waagt het om Visbaards schatkisten binnen te halen.
Maar het vlot van de piraten is zo wankel, dat ze altijd maar twee schatkisten van hetzelfde gewicht
kunnen vervoeren.
Jullie moeten gezamenlijk raden en goed onthouden hoe zwaar de gevonden schatkisten zijn.
Als het jullie lukt om alle schatkisten op het piratenschip in veiligheid te brengen, voordat Visbaard de
aanlegsteiger bereikt, winnen jullie met zijn allen het spel.

G335
Dier op dier: het grote avontuur
Leeftijd
: vanaf 5 jaar
Merk
: Haba
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
Na twee kleine spin-offs het duel en het kaartspel) wordt het dier op dier imperium door Haba nu
uitgebreid met een hele grote spin-off: Dier op Dier Het grote avontuur. De doos waar dit spel in zit is in
ieder geval zonder meer groot te noemen. De doos is helaas alles behalve tot de rand gevuld. Er zitten
slechts 26 houten dieren in, een dobbelsteen en opdrachtkaarten.
In Dier op Dier Het grote avontuur moeten de spelers wederom dieren stapelen. Dit keer op en rond een
krokodil die op een loopbrug staat. De loopbrug is heerlijk stabiel en het is dan ook vooral een
oogstrelende toevoeging dan een speltechnische. Het is dit keer niet de bedoeling om zo snel mogelijk al
je beesten kwijt te raken, maar om opdrachten te vervullen.

G336
Candy XXL
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Merk
: Beleduc
Aantal spelers : voor 2 tot 8 spelers
Dit kleurrijke spel bevordert het waarnemingsvermogen en het herkennen van kleurencombinaties.
41 snoepjes liggen door elkaar op het kleed. De spelers gooien met 3 kleurendobbelstenen, vervolgens
moet het snoepje met de juiste kleurencombinatie gevonden worden. Er zijn 3 verschillende
mogelijkheden om het spel te spelen én het spel te winnen.
Nu in extra grote uitvoering voor een extra dimensie in het
spelplezier. Ook uitermate geschikt voor gebruik op de groep.

G337
Carcassone De Burcht
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Merk
: 999 Games
Aantal spelers : voor 2 spelers
In tegenstelling tot het traditionele Carcassonne is het bij deze 2-persoonsvariant van Carcassonne de
bedoeling om binnen de stadsmuren te bouwen. Door het plaatsen van burchttegels ontstaan torens,
huizen en hoven van verschillende grootte. De torens en huizen worden verbonden door wegen. Door
het plaatsen van horigen op de burchttegels worden punten vergaard. De muurfiches bieden extra
scorekansen. De speler die aan het einde van het spel de meeste punten heeft wint het spel.
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G338
Trivial Pursuit voor Kids
Leeftijd
: van 8 tot 12 jaar
Merk
: Parker/ Hasbro
Aantal spelers : voor 2 tot 32 spelers
Deze jeugdvariant op het bekende spelprincipe van Trivial Pursuit is speciaal ontwikkeld voor kinderen
tussen 8 en 12 jaar. De 1500 vragen op 125 dubbelzijdige kaarten zijn allemaal meerkeuzevragen
waarbij het juiste antwoord steeds vet gedrukt werd.

G339
Trivial Pursuit Wereldreiseditie
Leeftijd
: vanaf 14 jaar
Merk
: Parker/ Hasbro
Aantal spelers : voor 2 tot 32 spelers
Trek de wijde wereld in en beantwoordt vragen van noord tot zuid en van oost tot west.
De 300 kaarten met elk 6 vragen testen je kennis over de verschillende culturen, bezienswaardigheden
en trends in 6 verschillende continenten (Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Oceanië, Afrika, Europa en
Azië).

G340
De Veilingmeesters van Amsterdam
Leeftijd
: vanaf 9 jaar
Merk
: Jumbo
Aantal spelers : voor 3 tot 5 spelers
Tips
: Genomineerd Speelgoed van het jaar 2000
Strijd om rijkdom EN macht in de gouden eeuw Amsterdam in het jaar 1600. De stad telt 50.000
inwoners. De toekomst ziet er rooskleurig uit. De handel groeit en bloeit, er wordt enorm gebouwd in de
stad en Amsterdammers verkennen de kusten van Noord- en Zuid-America, Afrika en Het Verre Oosten.
Tegen deze achtergrond speelt 'De Veillingmeesters van Amsterdam'. De spelers zien de kansen die de
tijd hen biedt. Ze handelen naar hartelust. Ze bouwen het ene grachtenpand na het andere en ze
vestigen zich overal ter wereld. Ze proberen dat beter en sneller te doen dan hun tegenspelers, want als
dat lukt ben je de winnaar van 'De Veilingmeesters'.

G341
Bling game
Leeftijd
: vanaf 12 jaar
Merk
: Nibud
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft een familiespel over geld uitgebracht. Met de ‘Bling
Game’ wil het Nibud bevorderen dat ouders met hun kinderen meer praten over geld. Goed omgaan met
geld betekent dat je keuzes moet maken. Het spel helpt om hier bij stil te staan.
Het spel is voor 2 tot 4 personen, en kan ook in teams gespeeld worden. Het is geschikt voor spelers
vanaf 12 jaar. Bling Game is ontwikkeld in opdracht van de provincie Utrecht in het kader van het project
‘Leren omgaan met geld’ voor vmbo-scholen. Jongeren hebben meegedacht over de inhoud. Het spel is
ook geschikt voor educatieve doeleinden en kan gebruikt worden in het voortgezet onderwijs.

G342
Day and Night
Leeftijd
: vanaf 18 maanden tot 3 jaar en vanaf 3 tot 5 jaar
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
Dag & Nacht" is een spel dat meegroeit met de vaardigheden van uw kind. Zoals de nacht op de dag
volgt, zo worden de 24 "dag"-opdrachten opgevolgd door de 24 moeilijkere "nacht"-opdrachten. Hierdoor
is "Dag & Nacht" geschikt voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar.

G343
Afrika
Leeftijd
: vanaf 9 jaar
Merk
: 999 games
Aantal spelers : voor 2 tot 5 spelers
Een kaart van Afrika is gevuld met tientallen gedekte fiches: dieren, nomaden, delfstoffen, voorwerpen
en monumenten. In de loop van het spel worden deze fiches omgedraaid, verplaatst en/of verzameld,
waarmee de spelers de nodige winstpunten verdienen. Tussen de fiches bevinden zich 11 monumenten.
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Als een speler het laatste monument omdraait, is het spel afgelopen. Na een eindtelling wint degene met
de meeste winstpunten.

P43
Dierentuin puzzel
Leeftijd
: vanaf 3 jaar
Merk
: Jumbo
Aantal
: 35 puzzelstukjes
4 puzzels van 4, 6, 9 en 16 stukjes.

P94
Leeftijd
Merk
Aantal

Walt Disney: Mickey en Minny op het ijs
: vanaf 5 jaar
: Master Line
: 99 puzzelstukjes

P192
Leeftijd
Merk
Aantal

Disney: Oma en Guus Gans
: vanaf 4 jaar
: King
: 70 puzzelstukjes

V20
Leeftijd
Maat
Type stof

Ballerina
: 3 t/m 8 jaar
: maat/ taille: 110
: Polyester

V34
Leeftijd
Type stof
Merk

Werkman
: 3 t/m 6 jaar
: Katoen
: Bengels + Kist

Z26
Hengelspel (Vissen vangen)
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Beleduc
Spel voor 1 tot en met 4 spelers.
Een vrij spel dat zowel volgens de spelregels als vrij kan worden gespeeld. Daarbij komen er steeds
nieuwe mogelijkheden om de hoek kijken, Het bevordert doelmatig de concentratie en de coördinatie van
het kijken en van de motorische bewegingen.
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Z103
Steekspel Kleurenringen
Leeftijd
: 2 jaar
Merk
: Haba
Kleurenspel om te ordenen. Vele creatieve steekvarianten. 32 stukken.

Colofon
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De nieuwsbrief verschijnt 2 á 3 keer per jaar.

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