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Voorwoord Uitgelicht speelgoed 
Eéndoostaken

Taken die gemaakt worden binnen het kader van
een kunststof doosje. De taken hebben een
duidelijk begin en een gesloten einde. Het
materiaal is uniform, duurzaam, veilig en

hygiënisch. De ééndoostaken zijn specifiek
ontwikkeld voor kinderen/jong volwassenen met

autisme en gericht op de ontwikkeling.
Volwassenen en ouderen met een lager

verstandelijk niveau kunnen de taken uitvoeren
om vaardigheden te behouden of als

ontspannende activiteit.
De ééndoostaken bestaan veelal uit kortere taken

om ervoor te zorgen dat de concentratie
vastgehouden kan worden tijdens het werken.

Door meerdere korte taken aan te bieden hou je
het boeiender, waardoor diegene zich langer kan

concentreren en zich tevens ontwikkelt. 
 

Hallo allemaal,
 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al
weer op. Als je om je heen kijkt komt er her
en der al een krokus op. Hierdoor krijgen wij
al de voorjaarskriebels, jullie ook? Gelukkig

lijkt het erop dat er steeds meer
versoepelingen gaan komen. Wij starten

voorzichtig op met onze peuterochtenden, we
kijken er enorm naar uit want wat hebben wij

de gezelligheid van de kindjes (en ouders)
ontzettend gemist!

Nog 2 weekjes school en dan is het
carnavalsvakantie. Daarom vind je verderop in

deze nieuwsbrief een woordzoeker en een
recept om lekkere Dippie dino koekjes te
bakken. Natuurlijk vinden wij het ook heel

gezellig als je speelgoed komt lenen zodat je
weer met iets anders kan spelen in de

vakantie, kom jij gauw weer langs? 
 

Team SpeelOsaurus



Gastvrouw/-Heer
Als gastvrouw/-heer ben je héél
belangrijk voor De SpeelOsaurus, waar
ouders en kinderen zich welkom gaan
voelen. Dat gaat alleen maar lukken
met jouw hulp! 

Door jouw hulp kunnen ouders en
kinderen namelijk straks items lenen en
terugbrengen. 

Je kunt al vrijwilliger worden vanaf 4
uur per maand en je
werkt in een gezellig team. Solliciteer
via www.speelosaurus.nl/vacatures

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?
 

De nek van Dippie zo lang
is omdat hij dan de

bladeren van de hoogste
bomen kon eten?

 

Openingstijden

Ons adres:
Kindcentrum De Hoeven

Akkersleep 1-3
6641 WR  Beuningen

06 - 4483 5497

Vacatures

 
Dinsdag 10:00-15:00 uur
Vrijdag 10:00-15:00 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.
 

Knutseltip 

Maak het melkpak goed schoon.
Je knipt of prikt aan twee zijkanten een
vierkant eruit. Dan plak je de bovenkant
van het pak dicht en versier je het pak

met verf of papier. 
Maak er wat moois van. 

Dan steek je het stokje in het pak, net als
bij het voorbeeld en doe je er vogelvoer

in. 
Dan hang je hem buiten op en kun je

kijken naar de mooie vogeltjes die komen
eten. 

 
Veel plezier met knutselen!

 

Vogelvoederhuisje
knutselen 

 
Wat heb je nodig : 

Leeg melkpak
Papier 
Schaar 

Lijm 
Stiften / verf 
Een stokje ,

breder dan het
melkpak 

 

http://speelosaurus.nl/contact


Dippies avonturen

Woordzoeker 

De vorige keer hebben we gelezen dat Dippie, Trixie en Mikki weer naar school mochten en de
SpeelOsaurus  weer open mocht.

Dippie en zijn klasgenootjes zijn buiten aan het spelen. Het weer is prachtig, een mooie blauwe
lucht, het zonnetje schijnt, het lijkt wel voorjaar. Maar toch is het nog best wel koud. Maar ze
blijven lekker warm met een potje voetbal. Dan roept juf dat het tijd is weer naar binnen te gaan,
wat jammer. Dippie, Trixie en Mikki hebben afgesproken om vanmiddag naar de SpeelOsaurus te
gaan. Op school hebben ze gehoord dat helaas bijna overal carnaval geannuleerd is maar ze
mogen wel een dag verkleed naar school, hoera! Omdat ze daar niet op kunnen wachten, gaan ze
vanmiddag naar de SpeelOsaurus om alvast een verkleedpartijtje te doen. Een mooie manier om
te kijken hoe ze verkleed zullen gaan naar de carnaval op school. Daarnaast is het ook alweer
bijna vakantie, over 2 weekjes al. De mama van Dippie gaat heerlijke dino koekjes bakken en
Dippie mag helpen (met vooral opeten natuurlijk) en ook gaan ze een dagje zwemmen met Trixie,
Mikki en hun mama's. Wat zullen ze nog meer gaan doen in de vakantie? 

Ben jij ook zo benieuwd en wat ga jij doen in de vakantie?
(zie voor het recept verderop in de nieuwsbrief)



Ingrediënten: 
    1 middelgroot ei

    150 g ongezouten roomboter (koud)
    100 g witte basterdsuiker

    200 g tarwebloem
Splits het ei en gebruik alleen de eidooier. Meng vervolgens alle ingrediënten in de keukenmachine

tot het deeg een korrelige structuur heeft. Kneed de deegkruimels met koele handen tot een
samenhangend deeg. Rol tot een bal en verpak in vershoudfolie en laat het 30 min. in de koelkast

rusten.
Verwarm de oven voor op 175 °C. Bestuif het werkblad met wat bloem en rol het deeg uit tot een
lap van ca. 40 x 40 cm en 3-4 mm dik. Steek met behulp van uitsteekvormpjes of een glas koekjes
uit het deeg. Kneed het resterende deeg tot een bal en rol opnieuw uit tot al het deeg gebruikt is.
Leg de koekjes op enige afstand van elkaar op een met bakpapier beklede bakplaat, en maak er

evt. dino pootafdrukken in.
Bak de koekjes in het midden van de oven in 15-20 min. lichtbruin en gaar. Neem ze van de

bakplaat en laat afkoelen, bij voorkeur op een rooster.
Versier de koekjes, of vul de pootafdruk met glazuur.

Ingrediënten voor glazuur
   1 eiwit

   125 gram poedersuiker
Klop het eiwit los in een kom. Meng beetje bij beetje door de poedersuiker, tot je een dik glazuur

hebt. Het kan zijn dat je niet al het eiwit nodig hebt.
Met dik glazuur kun je heel goed tekenen. Om grotere oppervlakten te glazuren moet glazuur wat

dunner (‘lopend’) zijn. Verdun een deel van het dikke glazuur met een paar druppels water of water
en eiwit tegelijk.

Tip: Je kunt glazuur kleuren met speciale voedingskleurstof, maar misschien heb je dit nog in je
keukenkastje staan: cacao: bruin glazuur, bietensap: roze/rood glazuur, wortel- of sinaasappelsap:

oranje glazuur, mespuntje kurkuma: geel glazuur. Ook kun je alle kleuren limonadesiroop
gebruiken.

Recept voor Dippie dino koekjes



Datum Activiteit Tijd

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

 

15 februari
dinsdag

Peuterochtend:
samen spelen

10.00-12.00

22 februari
dinsdag

1 maart
dinsdag

8 maart
dinsdag

15 maart
dinsdag

Peuterochtend:
sorteer spelletjes

Peuterochtend: 
Rupsje

Nooitgenoeg

Peuterochtend: 
Voelen

Peuterochtend:
voorjaars knutsel

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

 
Wij zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers.

Indien u of iemand uit uw omgeving hier
interesse in heeft dan kunt u bij ons

binnenlopen voor een vrijblijvend gesprek.
 
 
 
 

De oplossing van de woordzoeker is: 
reusachtig leuke speelgoeduitleen

https://www.speelosaurus.nl/activiteiten

