
SPEEL        SAURUS
Reusachtig leuke speelgoeduitleen

N I E U W S B R I E F
 

Heeft u het al gezien?
 

Wij hebben een nieuwe website!
Er is heel hard aan gewerkt om het
mooier, duidelijker, overzichtelijker

en meer van deze tijd te maken.
We zijn er heel trots op en ook bij

deze bedanken we onze webmaster
voor haar harde werk. 

Juli 2022

Voorwoord

Wist je dat?
 

Dippie, Trixie en
Mikki te knuffelen

zijn in de
SpeelOsaurus?

 

Beste lezers, vakantiemensen,
vierdaagse lopers en liefhebbers,

 
We kunnen komende week weer

allemaal genieten van het grootste feest
in en rondom Nijmegen. Met goede

weersvooruitzichten staat 'genieten' dan
centraal!!

Dat gaan wijzelf óók doen, maar we zijn
niet weg. De SpeelOsaurus is de hele
vakantietijd geopend op de bekende

dagen en tijden.
Dus welkom kinderen, welkom ouders

met kinderen en welkom
belangstellenden die eens een kijkje

willen nemen.
Fijne weken toegewenst!

 
Team SpeelOsaurus

Volgt u ons al op Facebook en
Instagram? Ook hier zijn we

vernieuwd en actief!
Ons meest actuele nieuws vindt u
daar. Wilt u ons helpen groeien en

meer naamsbekendheid geven?
Lees, like en deel dan onze

berichten. 
Alvast bedankt!



Openingstijden
 

Dinsdag 10:00-15:00 uur
Vrijdag 10:00-15:00 uur

1e zaterdag van de maand
 van 10:00-13:00 uur

Kijk op onze website voor de exacte
datum speelosaurus.nl/contact

 
Op maandag, woensdag, donderdag,
overige zaterdagen en zondag zijn wij

gesloten.
 

Indien u geen prijs stelt op
onze nieuwsbrief (wat wij ons
natuurlijk niet voor kunnen

stellen 😉), kunt u zich
afmelden door een mailtje te

sturen naar:
info.speelosaurus@gmail.com

Uitgelicht speelgoed 
Buitenspelmateriaal voor jonge kinderen

 
Deze zomer willen we graag ons buitenspelmateriaal onder de aandacht brengen. 

Leuk om eens uit te proberen wat uw kind ervan vindt. 

http://speelosaurus.nl/contact


 

Dippies avonturen
De vorige keer hebben we gelezen over het mooi geschilderde treintje op het raam van de
SpeelOsaurus en ook over het vlindertje wat steeds naar Dippie en zijn vriendjes kijkt en de de
vriendjes volgt. Maar wie is dat vlindertje toch en wat wil ze van de vriendjes?

Het is vrijdagmiddag en de school is uit. Dippie, Trixie en Mikki zijn blij dat het weekend is. Het is
prachtig weer en ze gaan met hun ouders zaterdag lekker ergens naar het water, zwemmen en spelen.
Vanmiddag gaan ze de inkopen doen en spulletjes klaarleggen die ze niet mogen vergeten. Uitgelaten
rennen ze naar het huis van Dippie en ook nu merken ze niet dat er een vlindertje met hen meevliegt.
Bij Dippie thuis, drinken de vriendjes wat en daarna krijgen ze geld mee voor wat boodschapjes. Ze
gaan eerst bij de groentewinkel wat fruit en groente halen, een watermeloen, aardbeien, blauwe
bessen en ook snackkomkommers en tomaatjes. Dan gaan ze naar de ijswinkel en eten buiten in het
zonnetje genietend hun ijsje op. Plots landt er een vlindertje op de neus van Dippie, net voor hij weer
een lik wilde nemen van zijn ijsje. Dippie zegt: "je liet me schrikken maar wat ben jij mooi", tegen het 
 vlindertje. Dippie ziet dat het  vlindertje het heel erg warm heeft en zegt dat ze wel een likje mag
nemen van zijn ijsje. Dit doet het vlindertje. Mikki vraagt: "wat heb jij mooie kleuren, hoe heet je?" Het
vlindertje zegt: "ik heet Sadie (spreek uit als: Seedie) maar bijna iedereen zegt het verkeerd. Je schrijft
het anders dan dat je het uitspreekt". Trixie zegt een paar keer achter elkaar "Sadie, Sadie, Sadie", "nou
zo moeilijk is het niet hoor zegt ze. Trixie is een beetje jaloers op de aandacht die het mooie vlindertje
krijgt van Dippie en Mikki. Mikki zegt dat hij Sadie een mooie naam vindt. Dan vraagt Dippie haar hoe ze
op zijn neus terecht is gekomen. Vlindertje Sadie vertelt dat ze bevangen was door de warmte en ze
eigenlijk een beetje uit de lucht viel. Het likje ijs heeft haar goed gedaan en het vlindertje Sadie vertelt:
"Ik ben hier komen wonen met mijn familie en moet na de vakantie ook hier naar school. Maar ik vind
dat spannend want ik ken nog helemaal niemand. De enige die ik heb is mijn huisdiertje, bijtje Nina. En
jullie leken me zo aardig, dat ik jullie al een tijdje heb gevolgd want ik wilde vragen of jullie ook met mij
vriendjes willen worden maar ik durfde niet zo goed". Het vlindertje heeft er rode wangetjes van.
Dippie, Mikki en zelfs Trixie roepen in koor: "Natuurlijk willen we ook vriendjes met jou zijn!" "Wat leuk
dat je na de vakantie bij ons op school komt", zegt Mikki. Vlindertje Sadie vergezeld de vriendjes naar
het huis van Dippie. Dan zegt Trixie dat ze een heel goed idee heeft. Wat dan vraagt Dippie? "Nou,
misschien is het leuk als Sadie en haar familie zaterdag met ons meegaan, dan leert haar familie onze
families kennen en wij kunnen samen spelen". Dippie en Mikki vinden dat een goed idee en kijken
vragend Sadie aan, "Wil je dat Sadie"? "Ja, heel graag", zegt Sadie verlegen. 

En zo gaan alle vriendjes naar hun eigen huis om het leuke nieuws te vertellen. Om het de volgende
dag niet te vergeten, leggen ze nog handdoeken en allemaal leuk buitenspeelgoed klaar om morgen
mee te nemen. Maar eerst is het bedtijd, nog maar 1 nachtje slapen. Welterusten vriendjes!

Kan jij verschillende soorten fruit en groente benoemen? En weet je dan ook al wat fruit of groente is? 



 

Gastvrouw/Gastheer
 

Ben jij onze nieuwe medewerker die het leuk vindt om
een praatje te maken met ouders en kinderen? Zij
komen naar je toe voor bijvoorbeeld advies over
speelgoed of omdat zij speelgoed willen lenen of

terugbrengen
Dan kan de SpeelOsaurus je hulp heel goed gebruiken!

 
Tijdens je dienst ben je voornamelijk bezig met de

volgende werkzaamheden:
 • Het innemen en uitlenen van speelgoed dat verwerkt

wordt in ons systeem.
 • Controleren en opbergen van ingenomen speelgoed

 • Hulp bij de speelgoedkeuze
 

Onze openingstijden zijn op dit moment beperkter dan
we graag zouden willen. Bij voldoende animo en

vrijwilligers kunnen we vaker open.
 

Wat bieden wij je:
 • een gratis abonnement van de speelotheek 
 • een heel leuk team met allemaal vrijwilligers

• werkervaring
 • nieuwe contacten met ouders en kinderen in je

omgeving
 

Wij zijn flexibel in het aantal uur en op welke
dag/dagen je wilt werken. Alles gaat in overleg.

Kom eens langs voor een vrijblijvend gesprek of meld je
aan door een mail te sturen naar:

vrijwilligerszaken.speelosaurus@gmail.com
 
 

Al onze medewerkers zijn vrijwilligers. Met hun
enthousiasme en inzet houden zij de 

SpeelOsaurus open.
 
 
 

Knutseltip 

Vacatures

Ons adres:
Kindcentrum De Hoeven

Akkersleep 1-3
6641 WR  Beuningen

06 - 4483 5497

Maak je eigen blauwe vakantie zee
 

Je hebt nodig:
- Een stevig vel blauw papier

- Een schaar
- Lijm

- Kleurtjes en/of gekleurd papier 
 

Vouw het vel papier dubbel. Knip er golven in
maar laat ongeveer 2 a 3 cm over aan de

rand. Vouw het vel terug en schuif de golven
om en om naar de voor en de achterkant
zodat je “zee” blijft staan zoals in plaatje 6.

Dan ga je je zee aankleden met vissen,
groene wier planten, schelpen en wat je
maar wil. Plak de visjes e.d. zowel op de

voorste als de achterste golven, of weef het
wier er doorheen dan krijg je meer 3d effect.

Je kunt zelfs een varend bootje bovenop
plakken



Let op: de speelochtenden zijn geschikt voor alle leeftijden. 
De activiteit is geschikt voor het jonge kind. Deze activiteit wordt tussen

10.30 en 11.00 aangeboden. 
 

Zie voor de activiteitenkalender ook onze website:
https://www.speelosaurus.nl/speelochtenden

 
 

Datum Activiteit Tijd

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

19 juli
dinsdag

Feest het is
Vierdaagse!

10.00-12.00

26 juli
dinsdag

Lekker bellen
blazen

Samen buiten
spelen

Verf stempelen

Zomer verhalen

Samen buiten
spelen

23 augustus
dinsdag

16 augustus
dinsdag

9 augustus
dinsdag

2 augustus
dinsdag

Op de vrijdag zijn wij gestart met het organiseren van een
speelochtend. Af en toe wordt er een activiteit gepland die bekend

wordt gemaakt via onze Facebook pagina. U bent dus ook op
vrijdagochtend van harte welkom met uw kind!

Eind van de
vakantie

10.00-12.00
30 augustus

dinsdag

https://www.speelosaurus.nl/speelochtenden

