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Reusachtig leuke speelgoeduitleen

Voorwoord
Hallo allemaal,
De laatste zomermaand is ingegaan en
binnenkort doet
de herfst zijn intrede. Maar op de mooie, droge
dagen kunnen
jullie nog lekker buitenspelen met ons
buitenspeelgoed.
Onze openingstijden zijn gewijzigd (zie pagina 2)
en wij hopen dat deze tijden beter uitkomen voor
al onze leden. De speelochtend is voortaan op
vrijdagochtend. Er worden dan weer leuke
activiteiten georganiseerd. Maar spelen kan
natuurlijk op al onze openingsdagen. Dus kom
gezellig langs. De koffie, thee en ranja staat voor
jullie klaar. Tot binnenkort!
Team SpeelOsaurus
Wist je dat?
De verhalen van
Dippie en zijn
vriendjes ook te lezen
zijn bij de
SpeelOsaurus?

Uitgelicht speelgoed
Thema speelgoed in en om het huis
Kinderen leren veel door te spelen en de volwassen
wereld te imiteren. Hiervoor hebben wij allerlei
themaspeelgoed zoals winkel, poppenhuis,
paardenstal, school, dierenarts, dokter enz.
Kijk voor al ons thema- en verhalend spelmateriaal
op: www.speelosaurus.nl

Rabo ClubSupport 2022 van start!
Ook dit jaar doet de SpeelOsaurus mee met de Rabo ClubSupport actie.
Leden van Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen van 5 t/m 27 september 2022
maximaal 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende
verenigingen of stichtingen.
Hoe meer stemmen een club of stichting krijgt, des te hoger de bijdrage is!
De SpeelOsaurus gaat de opbrengst van dit jaar besteden aan het uitbreiden
van het buitenspeelgoed. Er is veel vraag naar buitenspeelgoed en wij willen
ons assortiment uitbreiden met steps, rolschaatsen, skeelers en nog veel
meer.
Bent u lid van de Rabobank Rijk van Nijmegen en ondersteunt u onze
gedachte, breng dan uw stem uit op de SpeelOsaurus! Tevens vragen wij
aandacht voor onze collega stichting; Het Dijkmagazijn. Ook zij verdienen uw
steun, zodat we gezamenlijk, voor jong en oud, nog vele leuke sociale
activiteiten kunnen ontplooien.
Bedankt voor uw steun!

Openingstijden
Openingstijden voor september:
Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 10:00 - 12:00 uur
Per 1 oktober 2022 zijn onze
nieuwe openingstijden:
Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur (met
speelochtend)
Zaterdag 10:00 - 12:00 uur

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

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

Dippies avonturen
De vorige keer hebben we gelezen wat de vakantieplannen waren van Dippie en zijn vriendjes.
Zouden ze het leuk hebben gehad? Heb jij een leuke vakantie gehad?
Hoera, eindelijk is het weer zo ver! De eerste schooldag na de zomervakantie. Vakantie is fijn
maar de vriendjes zijn ook wel weer toe aan school en hebben er zin in.
Voor Sadie is het heel spannend, het is vandaag haar eerste schooldag. Voor de vakantie bracht
en haalde ze de vriendjes op bij school maar nu mag ze zelf ook mee. Haar huisdiertje bijtje
Nina, vergezelt haar naar school en belooft haar straks ook weer op te halen. Sadie is heel erg
zenuwachtig. Als ze bij de school aankomt, staat Trixie haar al op te wachten. Een stukje
verderop ziet ze Dippie en Mikki ook aankomen. Gezamenlijk lopen ze naar binnen, bijtje Nina
vliegt weer naar huis. Ze hebben allemaal een mooie nieuwe beker en Trixie en Sadie hebben
ook een nieuwe rugzak. Volgens Mikki is dat een meidending, jongens doen veel langer met hun
rugzak enzo omdat het hen niet uitmaakt hoe het eruit ziet zegt hij stoer.
De vriendjes zitten nog bij elkaar in de klas, maar het is wel een ander klaslokaal en een nieuwe
juf dus dat is altijd even wennen. Ze beginnen in een kring, ieder kindje mag zich voorstellen aan
de juf en de leukste vakantieherinnering vertellen. Wat een leuke en gezellige verhalen worden
er allemaal verteld. Voor ze het weten, mogen ze alweer buiten spelen. Het is nog steeds heerlijk
warm buiten. Ook hun boterhammetjes eten ze lekker buiten onder de bomen. Vlindertje Sadie
vliegt blij op en neer, haar bijtje Nina is even bij haar komen kijken. Samen spelen ze in de lucht
en alle klasgenootjes kijken mee en moeten om hen lachen, waardoor ze steeds gekkere
kunstjes uithalen in de lucht.
In de middag krijgen ze veel uitleg over het nieuwe schooljaar en nieuwe spulletjes zoals:
werkboeken, schriften en een potlood. Dan mogen ze nog even kleuren of lezen en dan is de
school uit. De eerste schooldag zit er weer op! Dat is snel gegaan. De vier vriendjes gaan samen
naar buiten en Nina wacht ze al ongeduldig op, ze vliegt van de een naar de ander en zoemt blij
in de oren van de vriendjes. Het liefst willen de vriendjes samen gaan spelen en het allerliefst
gaan ze naar de SpeelOsaurus. Maar ze hebben met hun moeders afgesproken om in de eerste
schoolweek, na school naar huis te komen en nog even niet te spelen. "Zo'n eerste schoolweek
is altijd even wennen en er komt zoveel op je af, dan heb je even tijd en rust nodig zegt mijn
moeder", zegt Dippie. Hoe vervelend ook om een moeder gelijk te geven, maar de vriendjes
moeten toegeven dat ze allemaal wel moe zijn. Ieder gaat naar zijn eigen huis. Morgen weer een
nieuwe dag en voor ze het weten zit de eerste schoolweek er alweer op en hebben ze allemaal
nieuwe dingen geleerd. Die avond vallen alle vriendjes al snel in slaap.
Denk jij dat ze moe waren? Was jij dat zelf ook na je eerste schooldag of eerste schoolweek?
Of had jij nog genoeg energie over voor andere dingen?

Knutseltip
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!

Maak je eigen knikkerbaan
Wat je nodig hebt is
afhankelijk van wat voor soort
baan je wil gaan maken. Kijk
maar eens goed rond in huis.
Er is allerlei
verpakkingsmateriaal dat je
voor je baan kunt gebruiken.
Kartonnen dozen, papieren
rollen, bakjes van koekjes of
fruit, melk of fruitsap pak en
bijv. ijslolly stokjes. Je kunt een
los staande baan maken, of
een baan op een stuk karton
of een plank. Overleg maar
even over de plek. Bedenk
met het materiaal dat je hebt
een weg van boven naar
beneden. Je kunt tussendoor
even testen of hij het doet en
iets aanpassen als dat nodig
is. Bijv. door een stukje steiler
te maken als het niet genoeg
rolt, of een vang gootje groter
te maken als de knikker juist
doorschiet. Je kunt alle
verpakkingen laten zoals ze
zijn, of ze een kleurtje geven
en er een mooi geheel van

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.
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

Lekker samen
spelen

10.00-12.00

14 oktober
vrijdag

Zingen en herfst
knutselen

10.00-12.00

21 oktober
vrijdag

Voorlezen en
bouwen

10.00-12.00

28 oktober
vrijdag

Een speurtocht
naar kabouters *

10.00-12.00

7 oktober
vrijdag

*mits het weer het toelaat

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

Per 1 oktober is de speelochtend op vrijdag.

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

