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Even voorstellen
Voorwoord

Hallo allemaal,
Halloween en de koopjesmarkt zijn voorbij,
het was geslaagd! Wat hebben we genoten
van onze feestweek, fijn dat jullie ons een

warm hart toedragen. 
En nu is Sinterklaas alweer in het land, dat
is voor veel kindjes een spannende tijd. Er
staan wat leuke activiteiten gepland bij ons

in dit thema, zien we jullie dan?
 

Team SpeelOsaurus Hallo allemaal!
Mijn naam is Joyce Janssen, 32 jaar, woon in

Nijmegen en sinds 21-09-'21 ben ik een trotse
tante geworden van mijn nichtje Amber. Ik ben
afgestudeerd als kinderleidster en ik vind nog

duizend en één dingen interessant. In juli 2020 ben
ik, na een tijd thuis te hebben gezeten, als

gastvrouw gaan werken bij de SpeelOsaurus. Door
het werken bij de SpeelOsaurus heb ik de kans

gekregen om te groeien als persoon en sinds mei
dit jaar heb ik naast gastvrouw ook de functie van

personeel & welzijns coördinator gekregen. 
In mijn vrije tijd voetbal ik bij DIO'30 en ben ik een

grote fan van de meiden van 'OG3NE'.
Ik hoop nog lang en met veel plezier bij de

SpeelOsaurus te werken. Tot snel! Groetjes! 
 

Afgelopen tijd zijn onze bestuursleden
Paulien Hagers en Cees van Ingen

gestopt met het bestuurswerk. Tevens
hebben we binnen onze vrijwilligers

een nieuw bestuurslid gevonden. Dit is
Joyce Janssen. Zij stelt zich hiernaast

aan u voor.

Nieuws van het
bestuur



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

Wist je dat?
 

Wij ook spellenavonden
organiseren?

 
(elke 3e di van de maand)

Openingstijden

Ons adres:
Kindcentrum De Hoeven

Akkersleep 1-3
6641 WR  Beuningen

06 - 4483 5497

Vacatures

 
Dinsdag 10:00-15:00 uur
Vrijdag 10:00-16:30 uur

Zaterdag 10:00-15:00 uur
 

Op maandag, woensdag,
donderdag en zondag zijn wij

gesloten.
 

Uitgelicht speelgoed 

Onze openingstijden zijn
aangepast, zie in het groene

bolletje op deze pagina.
 

De SpeelOsaurus is gesloten
van 22 december tot en met 3

januari.

Inlegpuzzel met dierengeluiden en
geluiden van muziekinstrumenten.        

Leg het puzzelstukje op de goede plaats en
je hoort het geluid.  

 

Vormengiraf met
geluid Peter de snelle kever 

met geluid

Heeft u nog wat tijd over?
 

Wij zijn dringend op zoek naar gastvrouwen en/of
heren.

 
Als gastvrouw/heer ben je heel erg belangrijk voor

de SpeelOsaurus. Mede dankzij jou kan de
SpeelOsaurus geopend zijn op de gewenste

openingstijden en zorg je voor een fijne sfeer waar
kinderen en hun ouders zich welkom voelen. 

 
Je kunt al vrijwilliger worden vanaf 4 uur per
maand en je werkt in een gezellig team met

allemaal mensen die de SpeelOsaurus een warm
hart toedragen. 

Solliciteer jij ook? Dat kan via
www.speelosaurus.nl/vacatures of per mail naar

info.speelosaurus@gmail.com



Vorige keer hebben we gelezen dat Halloween en een feestweek eraan zaten te komen. 
Ben jij ook zo benieuwd hoe dat allemaal gegaan is?

Het is zaterdag 30 oktober en Dippie heeft een beetje buikpijn, hij vindt Halloween zo spannend!
Trixie is heel stoer en zegt dat ze helemaal nooit bang is. Het is nog rustig in de SpeelOsaurus en
Dippie en Trixie mogen helpen om het een beetje griezelig te maken, omdat er ook Koopjesmarkt is
verwachten ze toch wel veel kindjes te zien om lekker samen mee te spelen. Ze zijn druk bezig met
spinnenwebben en spinnen ophangen maar dan... oh, wat is dat nou? Dippies stem begint te trillen
en Trixie die nooit bang is, begint te gillen....uit een hoekje komt ineens een spook en hij beweegt!!!
Arghhhh......DIppie en Trixie zijn bang, de gastvrouw komt gauw kijken wat er aan de hand is. Ze
begint te lachen en zegt dat ze niet bang hoeven te zijn. Algauw gooit het spook zijn grote witte
laken van hem af en wie zien ze daaronder? Het is Mikki de miereneter! "Oh Mikki, waar was je nu al
die tijd en wat laat je ons schrikken", zegt Dippie. Mikkie legt uit dat hij het leuk vond om een
spookkostuum te maken en dat hij daar in het geheim druk mee bezig was. Trixie komt achter
Dippie uit en zegt: "Ik was natuurlijk niet bang, ik wist wel dat jij het was". Gelukkig kunnen ze er
allemaal om lachen en spreken ze wel af dat hij niet de kindjes die komen zo mag laten schrikken.

En dan een paar nachtjes slapen verder, is het zo ver, de week van DIppies verjaardag is
aangebroken! DIppie gaat na school gelijk met Trixie en Mikki naar de SpeelOsaurus. Het is een
feestweek vanwege het 2-jarig bestaan en dan vandaag even extra! Als de drie binnenkomen, begint
de gastvrouw te zingen van "lang zal hij leven..." en alle aanwezige kindjes zingen uit volle borst mee.
Dippie glundert ervan. Er hangen slingers en het ziet er allemaal zo feestelijk uit. Ze krijgen allemaal
een lekkere cupcake en een bekertje ranja, bij Dippie zit er een kaarsje op die hij mag uitblazen. Wat
zal hij eens wensen?

Als Dippie die avond naar bed gaat, praat hij de dag door met mama. Hij zegt: "Het was allemaal zo
leuk en nu dit voorbij is, weet ik dat Sinterklaas binnenkort al komt mama, dat vind ik ook altijd zo
leuk maar ook een klein beetje spannend". Mama zegt: "Dat snap ik Dippie, het is een hele gezellige
tijd, we gaan dan weer iedere dag het Sinterklaasjournaal kijken met een lekkere beker warme
chocomel. En nu kan je gaan dromen over die leuke tijd, je verlanglijstje en wat je in je schoentje
krijgt, welterusten lieve Dippie".

Knutseltip 

Dippies avonturen

 
Van dit regenboog Pietje word je toch blij? 
Je maakt hem van een groot en een klein

wegwerpbordje voor het hoofd en het lijf. Met verf
geef je hem een gezicht en kleren en dan plak je ze

aan elkaar vast. Daarna maak je door stroken papier
aan elkaar te rijgen twee armen en benen en die plak
je aan je Piet vast. En je knipt handjes en voetjes die

je eraan plakt. Tot slot geef je hem nog een
pietenmuts. De kraag maak je van een wit papiertje

waar je figuurtjes in knipt . 
 



Datum TijdActiviteit

16 november
dinsdag

Peuterochtend: 
Sinterklaas

vlaggetje maken
10.00-12.00

20 november
zaterdag

Knutselen: pietjes
maken en kijken of ze

kunnen buitelen
10.30-12.30

23 november
dinsdag

Peuterochtend: 
Sinterklaas
verhalen

10.00-12.00

16 november
dinsdag

Spellenavond* 19.30-22.00

30 november
dinsdag

Peuterochtend:
schoen zetten met

tekening
10.00-12.00

4 december
zaterdag

Kom je kijken wat
er in je schoentje

zit?

11 december
zaterdag

Sfeervolle
kersthuisjes

maken

Peuterochtend:
torens bouwen

7 december
dinsdag

10.30-12.30

10.00-12.00

10.30-12.30

14 december
dinsdag

10.00-12.00
Peuterochtend:

kerstboom
knutselen



TijdDatum Activiteit

Let op: de peuter speelochtenden zijn voor kinderen van 6 maanden tot 4
jaar. 

 De activiteit start om 10:30 uur.
 

*De spellenavond is vanaf 18 jaar en alleen op aanmelding.
 

Zie voor de activiteitenkalender ook onze website:
https://www.speelosaurus.nl/activiteiten

21 december
dinsdag

Peuterochtend:
kerstpuzzel

maken
10.00-12.00

21 december
dinsdag

Spellenavond* 19.30-22.00

https://www.speelosaurus.nl/activiteiten

