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Voorwoord

Wist je dat?
 

Wij soms zelf ook nog
een beetje kind zijn?

Hallo allemaal,

Het einde van de maand belooft flink griezelig
te worden, want dan is het Halloween. Dippie

denkt alvast na over hoe hij zich zal gaan
verkleden. Ook wordt er deze maand druk
geknutseld om alles mooi en griezelig te

versieren. 
Om in de stemming te komen, kun je ook onze

griezelige spellen lenen! Bijvoorbeeld
Spookslot, Geestenjacht, Weerwolven of het
Dolfje Weerwolfje bordspel. Wees er snel bij,

want uitgeleend is weg!
Veel leesplezier gewenst met deze nieuwsbrief

en tot ziens in de speelotheek!

Team SpeelOsaurus

Nieuws vanuit het bestuur:
 

Door wat ontwikkelingen binnen het bestuur,
hebben wij afscheid genomen van Ilja als

voorzitter binnen zijn proefperiode. Ook heeft
oprichtster Annemarie besloten zich terug te
trekken uit het bestuur en de SpeelOsaurus.
Er is wel een nieuwe secretaris toegetreden,
Joyce en samen vormen wij nu het nieuwe

bestuur. Dit bestuur zal voorlopig driekoppig
blijven. Wij danken onze vrijwilligers en iedereen

die ons een warm hart toedraagt, voor het
meeveren in deze schommelingen en gaan nu

met het volste vertrouwen zorgen voor stabiliteit
en een mooie verdere opbouw van onze

gezellige speelotheek!
 

Marjolein Buis
Interim-voorzitten

 en personeelszaken

Monique Kersten
Penningmeester

Joyce Kersten
Secretaris



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

Openingstijden
 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur 

(met speelochtend)
Zaterdag 10:00 - 12:00 uur

Uitgelicht speelgoed 
Poppenkast met verschillende series poppenkastpoppen.

 
Poppenspel kan kinderen veel leren over bijvoorbeeld emoties.

Een goede manier om te beginnen met poppenspel is door elke pop zijn eigen
emoties uit te laten leggen. Laat bijvoorbeeld de verdrietige pop vertellen

waarom de pop verdrietig is geworden. Waarom is de pop verdrietig en wat kan
de vrolijke pop doen om de verdrietige pop op te vrolijken. Vervolgens vertellen
bijvoorbeeld een boze en blije pop waarom ze zich zo voelen. Op deze manier
leren kinderen spelenderwijs over gevoelens praten en elkaar beter begrijpen. 



 

Dippies avonturen
De vorige keer hebben we gelezen dat de vriendjes de eerste schoolweek na de vakantie erop hebben
zitten en dat vlindertje Sadie eindelijk ook mee mocht naar school maar het wel heel spannend vond.

Bijtje Nina vliegt rond de school, de vriendjes zijn zo uit als het goed is. Maar wat een herrie komt er
uit de klas...Nina is nieuwsgierig wat er toch allemaal aan de hand is. Dan gaat de deur open en komt
de hele klas gillend uit de klas. De een na de ander maakt de meest rare maar soms zelfs griezelige
geluiden. Nina wordt er bang van en vliegt gauw naar Sadie, zij slaat beschermend haar vleugel om
Nina en zegt dat ze niet bang hoeft te zijn. Dippie en Mikki liggen in een deuk en Trixie probeert ze
mee te krijgen. Als dat niet lukt, zegt Trixie tegen Sadie dat ze maar vast gaan en dat doen ze dan ook.
Op de hoek van de straat komen Dippie en Mikki aanrennen, ze roepen: "wacht op ons, wacht nou
even". Hijgend en puffend komen ze bij Trixie en Sadie aan, Nina zoemt boos om de jongens heen.
Gezamenlijk lopen ze verder naar de SpeelOsaurus, de gastvrouw heeft al bekertjes ranja klaargezet
en is blij hen te zien. Als de vriendjes rustig zitten, vraagt Nina waarom er zoveel herrie was. De juf
heeft verteld dat het bijna Halloween is. Ze gaan met de hele klas een lampionnentocht lopen in het
donker. Ook gaan ze knutselen voor Halloween om de klas lekker eng te maken en ze mogen allemaal
een keer verkleed naar school. De juf had gevraagd of ze wel griezelige geluiden konden maken.
Iedereen riep van wel en ging gelijk geluiden maken, vandaar de herrie. Alle kinderen mogen erover
nadenken hoe ze verkleed willen komen, maar niet hetzelfde als bij carnaval natuurlijk. Halloween is
een griezelfeest, lekker griezelen met z'n allen maar niet te eng want dan is het niet leuk. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat er kindjes bang gemaakt worden. Samen met de gastvrouw gaan de
vriendjes nadenken over wat voor griezelige dingen ze zouden kunnen knutselen. Misschien kunnen
ze de SpeelOsaurus ook wel in griezelsfeer brengen? Dat zou leuk zijn! En hoe zullen ze verkleed gaan?
Ze hebben heel veel goede ideeën. De gastvrouw begint met een mooie raamtekening, ze tekent een
spook met een pompoen. Ook maakt ze een mooie paddenstoel, Trixie en Sadie mogen helpen
inkleuren. Dit zijn prachtige voorbeelden van dat Halloween helemaal niet eng hoeft te zijn. Sadie
zucht opgelucht, ze zag op tegen Halloween vanwege de enge dingen. Dippie en Mikki hangen wat
leuke Halloween slingers op. Het ziet er al heel gezellig griezelig uit. Bijtje Nina vliegt van de een naar
de ander vrolijk rond om hun mooie werk te bewonderen.

's Avonds ligt Dippie in bed en praat nog even met zijn mama. "Mam...."zegt Dippie. "Ik ben zo bang dat
iedereen mijn verjaardag vergeet door al dat Halloween gedoe". "Er wordt nergens anders meer over
gepraat maar ik vind het ook leuk om jarig te zijn, dat is pas 2 november, dus na Halloween maar
niemand heeft het erover". Geruststellend aait mama over zijn hoofd en zegt: "Geen zorgen Dippie,
het komt vast wel goed, wij vergeten het natuurlijk niet en je zult zien als Halloween voorbij is, dat ze
ineens wel aan jouw verjaardag en feestje denken". "Geniet eerst maar van Halloween Dippie, daarna
ga je lekker genieten van je verjaardag". Mama geeft Dippie een dikke knuffel en wel 100 kusjes en zo
valt Dippie gerustgesteld in slaap.

Vier jij ook Halloween?  En hoe ga jij dan verkleed? Vind jij het ook wel een beetje spannend allemaal?
Hoe denk jij dat de vriendjes verkleed gaan? En denk jij dat Mikki, Trixie en Sadie de verjaardag van
Dippie vergeten zijn?



Knutseltip 

Herfstblaadjes schilderijtjes
 

Wat heb je nodig:
- Herfstblaadjes in allerlei vormen en kleuren

- Een vel papier
- Lijm

- Evt. plakoogjes
Ga lekker de natuur of de tuin in en verzamel mooie
herfstblaadjes in allerlei kleuren en vormen. Leg de
blaadje plat tussen wat kranten- of keuken papier
en laat ze een paar dagen liggen zodat ze kunnen
drogen. Als ze droog genoeg zijn neem je een vel
papier en dan ga je je fantasie gebruiken om de

blaadjes in bepaalde vormen te leggen. Je kunt er
dieren mee maken zoals in het plaatje hieronder, of

een vorm die jij mooi vindt. Als je tevreden bent
over het resultaat lijm je de blaadjes vast. 

 

Graag willen wij u herinneren aan een paar van 
onze abonnementsvoorwaarden:

 
* Wanneer u speelgoed geleend heeft, dient u

bij thuiskomst te kijken of alles compleet en
heel is. Indien dit niet zo is, vragen wij u om
direct dezelfde dag contact met ons op te

nemen (per mail buiten onze openingstijden).
Dan staat dit gemeld en krijgt u geen boete bij

missende onderdelen.
 

* U wordt geacht het speelgoed compleet, in
goede staat en schoon terug te brengen.

 
* Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het geleende speelgoed.

Wat zijn we trots op en blij met onze
prachtige raamtekening, gemaakt door

een van onze vrijwilligers, Brenda!

Heb jij al de
heksenhoeden en
spinnen in deze

nieuwsbrief geteld?



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 uur

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

21 oktober
vrijdag

Voorlezen en
bouwen

28 oktober
vrijdag

Een speurtocht
naar kabouters *

10.00-12.00

4 november
vrijdag

11 november
vrijdag

18 november
vrijdag

25 november
vrijdag

10.00-12.00

10.00-12.00
25 november

vrijdag

*= mits het weer
het toe laat

Herfst knutselen
met stempels 

en verf

Sinterklaasverhaal
en liedjes, morgen

komt hij aan

Iets moois
knutselen voor

Sinterklaas

Lekker samen
spelen

https://www.speelosaurus.nl/speelochtenden

