
We zijn blij om jullie ons nieuwe logo en ons
nieuwe vriendinnetje te presenteren! 

We werken hard aan onze naamsbekendheid, dus
ons nieuwe boegbeeld zullen jullie vaker voorbij

zien komen in de media of in de dorpen. 
 

In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over de
activiteiten die wij op dit moment aanbieden 
naast het uitlenen van speelgoed. We staan 

open voor ideeën voor andere activiteiten, dus
deel gerust waar jullie behoefte 

aan hebben. 
 

www.speelosaurus.nl

Nieuwe huisstijl

Speelochtenden 

Deze maand hadden we 'carnaval' als thema.
We hebben o.a. een clown geknutseld en

verkleed de polonaise gelopen. Ook hebben de
kinderen een ballon beplakt. Dit werd een groot
succes want dankzij de vastgeknoopte knikker
binnenin de ballon kwam deze iedere keer (als

je hem op de grond gooide) weer op zijn knikker
terecht. De kleine truc zorgde voor veel plezier.

 
 Volgende maand is het thema : voorjaar/Pasen.
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Sommige spellen blijven altijd goed, zoals deze 'Wie is
het?', Rummikub en de Kolonisten van Catan. In onze

speelotheek hebben wij een hele wand vol met
                (bord-)spellen, van vroeger 
                         en van nu. 

www.speelosaurus.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief?

Stuur een mail naar
info.speelosaurus@gmail.com

Uitgelicht speelgoed 
Spellen van vroeger

Knutseltip voor de winter 

Het voorjaar komt er weer aan, en voorzichtig komen
de eerste bloemen uit hun bloembol onder de grond.

Er zijn heel veel mogelijkheden om met papier
allerlei verschillende bloemen te maken. 

 
Alleen op dit plaatje zie je al 2 verschillende manieren.

Kijk maar eens op internet, en veel knutsel plezier!
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Op 10 maart vindt alweer het derde Ouder- en kindcafé plaats
bij de speelotheek. Na de succesvolle activiteiten peuterdans en
babymassage staat deze maand de activiteit Muziek maken met

                                            je kindje op het programma. 
                                                  Komen jullie ook?

Ouder- en kindcafé 

Speelotheek Beuningen
SpeelOsaurus



Datum Activiteit

3 maart
speelochtend

Gesprekjes met
vingerpopjes

10 maart
ouder- en kindcafé

Ouder- en kindcafé
Muziek maken met je kindje

17 maart
speelochtend

Lentebloemen knutselen

17 maart
knutselclub

Start van de Knutselclub

24 maart
speelochtend

Kringspelletjes

31 maart
speelochtend

Knutselen voor Pasen

31 maart
knutselclub

Knutselclub

Activiteitenkalender

Kijk voor meer informatie over de speelochtend, 
de knutselclub en het ouder- en kindcafé op

 

www.speelosaurus.nl
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