Augustus 2022

NIEUWSBRIEF

SPEEL

SAURUS

Reusachtig leuke speelgoeduitleen

Voorwoord
Hallo allemaal,
De zomervakantie is alweer over de helft. Wat is
het af en toe heet! Gelukkig is het bijna nooit te
warm om te spelen. De SpeelOsaurus is daarom
de hele zomer geopend voor jong en oud. Het is
leuk om te zien dat zowel de thuisblijvers als de
vakantiegangers langskomen. Op die manier zijn
verschillende soorten speelgoed zelfs op
"vakantie" naar het buitenland geweest!
De komende weken spelen we nog lekker door
met buitenspeelgoed en met gezelschapsspellen
die niet van de tuintafel af kunnen waaien. Ook
staat in deze nieuwsbrief een leuk idee hoe je
creatief kunt zijn met water. Heerlijk op een
warme zomerdag.
Wist je dat?

Team SpeelOsaurus

Het leuk is om de
Dippie avonturen te
printen en te
bundelen tot een
boekje?

Ons adres:
Kindcentrum De Hoeven
Akkersleep 1-3
6641 WR Beuningen
06 - 4483 5497

Er zitten vakantie
koffers verstopt in
deze nieuwsbrief.
Kan jij ze allemaal
vinden?

Even voorstellen:
Ik ben Malva Castelijns. Ben van september
1963 en nu nog een maandje 58 jaar.
Vijfentwintig jaar geleden ben ik in januari
met mijn gezin van Nijmegen naar
Beuningen verhuisd. Mijn twee volwassen
kinderen wonen in Soest en Doetinchem.
Hun vader en ik latten sinds januari van dit
jaar en dat bevalt iedereen enorm goed. Hij
woont in Nijmegen en ik nog steeds in
Beuningen. Begin juni zag ik de oproep van
de SpeelOsaurus waarin een coördinator
voor de vrijwilligers gevraagd werd. Na
kennismaking met het bestuur en wat
informatie over de taken heb ik besloten
om me voor de SpeelOsaurus in te gaan
zetten. Inmiddels is dat alweer twee
maanden en de tijd vliegt! Volgens een
Engels gezegde betekent het dat we het
gezellig hebben en ik kan dat van mij uit
beamen. Ik ervaar veel betrokkenheid,
enthousiasme en gevoel voor
verantwoordelijkheid in de groep
vrijwilligers. Een leuke groep om mee en
voor te werken. Van mijn kant doe ik mijn
best een positieve bijdrage te leveren en
verwacht hier veel plezier te hebben.
Tot ziens!

Uitgelicht speelgoed
Buitenspelmateriaal voor wat oudere kinderen.
Deze zomer willen we graag ons buitenspelmateriaal onder de aandacht brengen.
Leuk om eens uit te proberen wat uw kind ervan vindt.

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

Dippies avonturen
De vorige keer hebben we gelezen dat Dippie, Trixie en Mikki een nieuw vriendinnetje hebben,
vlindertje Sadie (spreek uit als Seedie). De vriendjes zouden samen met hun families de volgende
dag lekker ergens aan het water gaan spelen.
Wat hebben ze het leuk gehad die zaterdag. De families konden het goed met elkaar vinden en de
vriendjes hebben lekker samen gespeeld. Trixie kon al heel goed zwemmen, Dippie stak met zijn
lange nek mooi boven het water uit, dus Sadie kon op zijn hoofd meedoen. Want als haar
vleugeltjes eenmaal (te) nat zijn, kan zij niet meer vliegen. Mikki was druk bezig met grachten
graven om zijn zandkasteel. Het was een heerlijke dag en met frisse energie gingen ze de laatste
schoolweek voor de vakantie in.
Eindelijk, het is vakantie!! Wat hebben onze vriendjes de dagen afgeteld. De klas moest opgeruimd
en schoongemaakt worden. Kleinigheidjes voor juf moesten worden ingepakt. En een hele tas vol
knutsels kregen ze mee naar huis. Vlindertje Sadie komt pas na de vakantie op school, maar nu
was ze tot aan de vakantie iedere dag aan het wachten totdat Dippie, Trixie en Mikki uit school
kwamen. Zij hebben haar verteld over de SpeelOsaurus en vanmiddag mag ze mee gaan kijken.
Gezamenlijk lopen ze naar de SpeelOsaurus, onderweg vertellen ze Sadie hoe leuk het daar is en
hoeveel speelgoed er wel niet is. Nu met het mooie weer, zet de gastvrouw ook buitenspeelgoed
neer, er is wel niet heel veel ruimte buiten maar genoeg om gezellig te spelen. De gastvrouw deelt
dan ook bekertjes ranja rond want je moet goed drinken als het mooi weer is. Trixie probeert
onderweg te hinkelen en Mikki probeert haar na te doen. Dippie probeert binnen de
stoeptegellijntjes te lopen maar daar zijn zijn pootjes veel te groot voor. Sadie vliegt van de een
naar de ander en moet enorm lachen. Helemaal druk en enthousiast lopen ze de SpeelOsaurus
binnen, Sadie verstopt zich een beetje in de nek bij Trixie, ze vindt het toch wel spannend, leuk
spannend, dat wel. Er draait vrolijke kindermuziek, er staat een kan ranja met bekertjes en er zijn
al meer kindjes. Wat ziet dat er gezellig uit!! Dippie stelt vlindertje Sadie voor aan de gastvrouw,
Sadie komt verlegen tevoorschijn en de gastvrouw zegt: "wat ben jij mooi, wat een mooie kleurtjes
hebben jouw vleugeltjes". Sadie zegt heel zachtjes dank je wel. En dan ziet ze, een groepje meisjes
die aan de tafel een mooie vlinder aan het knutselen zijn en ze vliegt er gauw heen, Trixie volgt
haar. Dippie gaat buiten spelen, hij vindt de glijbaan zo leuk. En Mikki is aan het dansen op de
muziek met een paar andere kindjes. En zo vliegt de tijd voorbij. Dan roept de gastvrouw dat het
tijd is om naar huis te gaan. De vriendjes helpen opruimen en gaan dan naar huis. Wat was het
leuk en wat fijn dat ze in de vakantie nog vaker kunnen gaan spelen. Ze hebben genoeg leuke
plannen voor de zomervakantie en ook gaan ze nog logeren en echt op vakantie. Dippie gaat voor
het eerst met het vliegtuig, spannend. Trixie gaat naar een camping in Nederland. Mikki gaat naar
een huisje aan zee en Sadie? Zij blijft thuis want ze zijn net verhuisd en verhuizen kost heel veel
geld. Maar gelukkig zijn niet alle vriendjes tegelijk op vakantie.
Wat vind jij het leukste om te doen bij de SpeelOsaurus? En flodder jij ook zo graag met water
buiten als het mooi weer is? Wat heb jij allemaal gedaan in de vakantie of wat ga je nog doen?

Knutseltip

Maak je eigen zomerse waterbaan
Wat je nodig hebt is afhankelijk van de plaats
waar en het soort baan dat je wil gaan maken.
Dat kan een regenpijp, een hek of b.v. een plank
zijn. Overleg met je ouder waar je de baan mag
maken en vraag hulp bij het doorzagen, knippen
of evt. schroeven van dingen. Alles moet wel veilig
verlopen. Er zijn veel materialen die je kunt
gebruiken, kijk maar eens goed rond in en om
huis wat er is. Allerlei verpakkingsmateriaal,
plastic flessen van drinken of shampoo, blikken,
trechters, zandbak speeltjes, pvc pijp, flexibele
slang enz. Leg op de grond eerst neer hoe je de
baan wil hebben en kijk of het water overal
doorheen kan en hoe snel. Soms geeft het
misschien een leuk effect om maar een paar
gaatjes in een dop te maken zodat het water
langzaam stroomt. Soms laat je misschien de hele
dop er af voor een waterval effect. Ga alles dan
bevestigen op je ondergrond. Misschien met
touw, ijzerdraad, spijkers, schroeven of tie-wraps.
Even testen of alles goed doorstroomt en dan
veel speelplezier!

Vacatures
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.

Datum

Activiteit

Tijd

16 augustus
dinsdag

Zomer verhalen

10.00-12.00

23 augustus
dinsdag

Samen buiten
spelen

10.00-12.00

30 augustus
dinsdag

Geen activiteit
maar je kan wel
komen spelen

10.00-12.00

Er zijn in september geen activiteiten maar
iedereen is welkom om te komen spelen
tijdens onze openingstijden

Op de vrijdag hebben wij sinds kort ook 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!

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

