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Opbrengst Rabo Clubsupport
Bedankt voor het stemmen!

 
Dankzij jullie stemmen hebben
we een mooi bedrag gekregen. 

Van dit geld zullen wij o.a.
stapelstenen 
aanschaffen.

 
 

November 2022

Voorwoord

Wist je dat...
 

wij heel blij zijn
met al onze

leden?

Lieve iedereen,
 

Wat was het vorige week spannend! Maar gelukkig is het
goed gekomen: Sinterklaas is sinds zaterdag in het land.
Wisten jullie dat er zelfs al een Piet gesignaleerd is in de

SpeelOsaurus? Of nou ja... we vonden wat voetstappen en
pepernoten. Dat moet wel een Piet geweest zijn, toch? Die
is vast afgekomen op de liedjes die de kinderen afgelopen
vrijdag tijdens de speelochtend gezongen hebben. Daarbij

speelden ze ook op muziekinstrumenten. 
Elke vrijdagochtend vindt een leuke speelactiviteit plaats
in de SpeelOsaurus. Wisten jullie dat alle jonge kinderen
welkom zijn, ook als ze geen abonnement hebben op de

speelotheek? De agenda voor de komende vrijdagen
vinden jullie verderop in deze nieuwsbrief. 

Veel leesplezier toegewenst en hopelijk tot snel!
 

Team SpeelOsaurus



Openingstijden

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

 
Woensdag 13:30 - 16:30 uur

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

Zaterdag 10:00 - 12:00 uur Ons adres:
Kindcentrum De Hoeven

Akkersleep 1-3
6641 WR  Beuningen

06 - 4483 5497

Uitgelicht
speelgoed 

Puzzels voor jong en oud
Wij hebben honderden puzzels in onze

collectie van 4 tot 1500 stukjes. 
Een kleine greep ziet u hier. Kijk voor alle

puzzels eens op onze website.



 

Knutseltip 

Al onze medewerkers
zijn vrijwilligers. Met
hun enthousiasme en

inzet houden zij de 
SpeelOsaurus open.

Leuke sinterklaas versiering
 

Wat heb je nodig: 
 

- Een vel stevig rood papier en vellen wit papier
- Een schaar

- Lijm, een nietmachine of plakband
- Evt. kleurtjes of versieringen

Knip uit het vel rood papier de mijter. Op het
plaatje zijn er delen uit de mijter geknipt zodat je

een kruis ziet, maar je kunt de mijter ook
versieren zoals jij hem mooi vindt. Van het witte

papier knip je stroken. Maak van zo’n strook
papier een ring, en plak (of niet met de

nietmachine) die dicht. Haal de volgende strook
door de ring, en plak die dicht. Zo krijg je een

slinger om de baard te maken. Als je  ongeveer 7
ringen hebt kun je de slinger met een strook
papier aan de onderste punten van de mijter

vast maken. Om de baard langer te maken haal
je stroken door de middelste ringen van je

slinger. Je kunt de baard vormen zoals je wil, kort
of lang of zelfs in een puntje. Sinterklaas zal je

kunstwerk vast en zeker mooi vinden!

28 oktober jl. hebben wij een kabouter
speurtocht georganiseerd. Het was enorm

geslaagd!



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

 
 

Datum Activiteit Tijd

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

18 november
vrijdag

25 november
vrijdag

Iets leuks
knutselen voor

Sinterklaas

Lekker samen
spelen

Sinterklaas ochtend
met spelletjes.

Misschien kom je
wel verkleed!

Voorlezen en
samen spelen

2 december
vrijdag

9 december
vrijdag

16 december
vrijdag

23 december
vrijdag

Kerst spelletjes

Iets moois maken
voor Kerstmis

10.00-12.00

10.00-12.00

https://www.speelosaurus.nl/speelochtenden

