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NIEUWSBRIEF

SPEEL

SAURUS

Reusachtig leuke speelgoeduitleen
Voorwoord
Beste SpeelOsaurus leden en lezers van deze
nieuwsbrief,
Het bestuur is weer op volle sterkte (zie
hiernaast) èn al enige tijd volop aan het werk.
De belangrijkste onderwerpen staan vooraan
op de agenda: nieuwe leden werven – nieuwe
extra handen (lees gastvrouwen/heren) werven.
Via allerlei externe kanalen maken we
publiciteit om de aandacht op onze
speelotheek te vestigen.
Onze eigen website wordt vernieuwd en
middels Facebook proberen we de aandacht
levendig en up-to-date te houden. De
resultaten hiervan
beginnen we te merken: mooi!
Onderaan de nieuwsbrief de
activiteitenkalender tot en met einde juli, maar
we proberen nog extra vakantie-activiteiten te
organiseren in de grote schoolvakantie. Hou
het in de gaten op Facebook!
Voor nu allemaal succes met de laatste
schoolweken en het aftellen naar de vakantie!
Team SpeelOsaurus

Met veel trots en blijdschap dat we dankzij
hen kunnen blijven bestaan, stellen wij ons
nieuwe bestuur aan u voor:
(Van li naar re en van boven naar beneden)
Ilja Vermoet, voorzitter
Monique Kersten, penningmeester
Marjolein Buis, bestuurslid vrijwilligers
Annemarie de Leeuw, oprichter/bestuurslid

Uitgelicht speelgoed
Strategiespellen zijn een genre van bordspellen die de hoeveelheid geluk beperken en spelers
belonen voor het plannen en het succesvol uitvoeren van dat plan. Als je vanaf het begin een
duidelijk doel hebt en naar dat doel toe werkt, worden spelers beloond. Het zijn allemaal spellen die
spelers belonen of straffen op basis van de acties van de speler en hun tegenstanders, dus bereid je
voor om na te denken, te plannen en andere spelers te slim af te zijn.
Hieronder een kleine greep uit onze strategiespellen.

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.

Wist je dat?
Je bij ons ook veel
buitenspeelgoed
kunt lenen?

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 en zijn klas waterbeestjes hadden gezocht. Maar
ook over dat de SpeelOsaurus bijna niet meer had kunnen bestaan en nu gelukkig weer wel. En
weet jij nog van dat vlindertje? Wie is dat vlindertje en wat wil ze van de vriendjes?
De juf roept alle kinderen bij elkaar en zegt dat ze in plaats van in de klas hun boterhammetjes
gaan eten, ze lekker buiten gaan eten. Het is zo'n mooi weer! "Jaaaaa", roepen ze allemaal.
Iedereen pakt zijn rugzakje en rent vrolijk naar buiten. Ze gaan in een kringetje zitten op het gras.
Het zonnetje schijnt en het ruikt lekker buiten. Vlakbij staan prachtige struiken met bloemen in
bloei. Die noemen ze "vlinderstruiken". En je raadt het al, er komen veel vlindertjes en bijtjes op
af. En ook een heel mooi vlindertje met de prachtigste kleuren, zit op een bloem en kijkt naar de
Dippie en zijn klasgenoten in het gras. Maar niemand let op haar....
Als de boterhammetjes op zijn, mag er nog even buiten gespeeld worden. Een aantal gaan
voetballen, een aantal gaan touwtje springen, een paar schommelen en een paar blijven lekker in
het gras zitten. Vanmiddag gaat de juf vertellen over de avondvierdaagse. Ze lopen met de hele
klas en hebben er heel veel zin in. Ook krijgen ze nog een lesje rekenen en mogen ze gaan
beginnen met knutselen voor vaderdag.
De bel gaat en de school is uit. Blij rennen de vriendjes naar buiten. Een prachtig vlindertje gaat
op het hoofd van Dippie zitten maar omdat ze niks weegt, voelt Dippie haar niet zitten en door
zijn lange nek, zien Trixie en Mikki haar nauwelijks. Ze lopen naar de SpeelOsaurus, de gastvrouw
heeft gevraagd of ze iets willen komen bewonderen. Wat kan dat toch zijn? De vriendjes zijn
ontzettend benieuwd. Terwijl ze hardop van alles bedenken, fladdert het vlindertje voor hen
langs, landt even bij Mikki op zijn neus en probeert ook de aandacht te trekken van Trixie door
op haar wangen te gaan zitten fladderen. Mikki moet niezen omdat hij iets voelde kriebelen zegt
hij. En dan stopt Trixie met lopen en zegt dat ze het idee heeft dat er iemand bij hun is, maar ze
die niet kunnen zien. Dippie en Mikki lachen haar uit en zeggen dat zij heus wel alles zien. Trixie
zegt maar niks meer. Ondertussen wrijft ze over wangen, dan links en dan rechts. Wat is er toch?
De gastvrouw heet de vriendjes welkom en zegt dat ze blij is dat ze er zijn. En dan zegt Dippie:
"oh wat is dat op het raam"? Mikki en Trixie kijken ook naar het raam. Er is een prachtige trein op
geschilderd met Dippie aan het stuur en wat lijkt hij goed op de echte Dippie. Er is een rode
wagon, een gele, een groene, een blauwe en een roze. Weet jij hoeveel wagons dat bij elkaar
zijn? De gastvrouw is er enorm trots op en blij mee. De vriendjes zeggen dat ze het heel erg mooi
vinden. Ze krijgen een bekertje ranja en door de raamschildering komen ze op het idee met de
trein te gaan spelen. Over 5 weken is het zomervakantie. Hoe zou het zijn om met de trein naar
je vakantiebestemming te gaan? Dippie, Trixie en Mikki gaan helemaal op in hun fantasieverhaal.
Heb jij weleens in een echte trein gezeten? En hoe vond je dat? Ze spelen met de trein totdat het
tijd is om naar huis te gaan....en wie zit er naar ze te kijken, buiten op de vensterbank? Juist, het
vlindertje. Maar ook nu weer zien de vriendjes haar niet.

Knutseltip
Mijn papa is een superpapa!
Je hebt nodig:
- Een wc rolletje
- Geel, blauw en rood papier.
- Een zwarte en een rode stift.
- Schaar
- Lijm
Beplak 2/3 deel van de wc rol rondom met
blauw papier om het lijf te maken. Teken
op het deel er boven het haar en het
gezichtje. Knip een smalle gele band voor
de ceintuur, en plak daaronder het rode
driehoekje. Knip uit geel papier de diamant
vorm, versier die met de super P en plak
hem op de borst. Nu nog een cape,
gemaakt van een driehoek rood papier
waar je de bovenste punt afknipt, om de rol
plakken en jouw superman is klaar.

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
info.speelosaurus@gmail.com
Al onze medewerkers zijn vrijwilligers. Met hun
enthousiasme en inzet houden zij de
SpeelOsaurus open.

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

Datum

Activiteit

Tijd

21 juni
dinsdag

Peuterochtend:
begin van de
ZOMER!

10.00-12.00

28 juni
dinsdag

Peuterochtend:
een ijsje
knutselen

10.00-12.00

5 juli
dinsdag

Peuterochtend:
samen spelen

10.00-12.00

12 juli
dinsdag

Peuterochtend:
Bijna vakantie, ga
je op reis?

10.00-12.00

19 juli
dinsdag

Peuterochtend:
Feest, het is
Vierdaagse!

10.00-12.00

26 juli
dinsdag

Peuterochtend:
lekker bellen
blazen

10.00-12.00

Let op: de peuter speelochtenden zijn voor kinderen van
6 maanden tot 4 jaar.
De activiteit start om 10:30 uur.
Zie voor de activiteitenkalender ook onze website:
https://www.speelosaurus.nl/activiteiten
Op de vrijdagochtend zijn wij gestart met het organiseren van een
peuterochtend. 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 peuter!

