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Reusachtig leuke speelgoeduitleen
Even voorstellen

Voorwoord
Hallo allemaal,
Overal branden gezellige lichtjes en kaarsjes. De
feestdagen komen eraan, de winkels draaien
overuren. Maar laten we ook stilstaan bij de
mensen die het niet makkelijk hebben in deze tijd.
Of dat nu in financieel opzicht is of aan de sociale
kant, het maakt niet uit. Wees lief voor elkaar, heb
oog voor een ander, biedt hulp waar kan maar
geniet ook van wat je hebt en van je gezin en
familie. Het is de tijd van liefde, warmte,
genegenheid, betrokkenheid en alle goede
voornemens. Maak tijd voor elkaar, kom wat
speelgoed en/of spellen lenen en speel met
elkaar de feestdagen door en geniet!
Wij wensen een ieder alle goeds. Graag weer tot
volgend jaar!
Team SpeelOsaurus

Let op:
Van 22 december tot
en met 3 januari zijn
wij gesloten!

Wist je dat?
Er in deze nieuwsbrief
een aantal
kerstfiguurtjes verstopt
zitten? Heb jij ze
allemaal al gevonden?

Ik ben Anita ten Westenend, 58
jaar, getrouwd en heb 2
volwassen kinderen. Ik heb altijd
met kinderen gewerkt en nu als
gastvrouw bij de SpeelOsaurus.
Het initiatief van Annemarie vond
ik meteen leuk, een speelotheek
in Beuningen. Dat was mei 2019,
het verzamelen van speelgoed,
een ruimte inrichten en de
opening met de burgemeester.
Nu is Kindcentrum de Hoeven
onze locatie. Met de kinderen om
ons heen mooier kan niet!

Vacatures

Uitgelicht speelgoed
Het Bosspel
Prachtig houten dobbelspel met
puzzelonderdeel voor kinderen
vanaf 3 jaar en hun ouders.

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.

Ubongo Junior
Iedere speler krijgt een
puzzelbord en 12 tegels. De
zandloper wordt omgedraaid en
alle spelers proberen tegelijkertijd
hun eigen puzzelvlak zo snel
mogelijk met de opgegeven tegels
te bedekken. Iedere speler die
binnen de tijd van de zandloper
klaar is, krijgt edelstenen. De
speler die na 9 ronden de meest
waardevolle edelstenen
verzameld heeft, wint. En dat is
niet altijd de snelste speler!

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

Bouw een zo hoog mogelijk
kaartenhuis voor Super Rino
en zorg dat je je kaarten het
eerste kwijt bent. Elke
verdieping bestaat uit muren
en vloeren. Op de
vloerkaarten staan
aanwijzingen hoe de muren
geplaatst moeten worden. De
symbolen op de kaarten geven
bouwaanwijzingen, waarmee
alles flink in de war kan raken.
Wie is als eerste al zijn kaarten
in het huis kwijt? Vanaf 5 jaar,
voor 2 tot 5 spelers, speelduur
5 tot 15 minuten.

Openingstijden
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.
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
Vorige keer hebben we gelezen dat Dippie uitkeek naar Sinterklaas maar het ook wel spannend
vond.
Inmiddels zit Sinterklaas er al weer op. Dippie heeft 3x zijn schoen gezet en op pakjesavond
kreeg hij wel 3 pakjes. Wat was Dippie blij! Ook heeft hij lekker warme chocomel met slagroom
op, pepernoten en gevulde speculaas.
Maar nu is het bijna kerstvakantie, daar hebben Dippie en zijn vriendjes wel zin in. Er zijn leuke
dingen te doen de aankomende tijd bij de SpeelOsaurus. Dippie weet nu al dat hij iedere dag
dat ze geopend zijn, daar zal zijn om overal aan mee te kunnen doen. Vanmiddag na school
gaan Dippie, Trixie en Mikki kerstbomen kopen. Voor thuis en voor de SpeelOsaurus, ze
hebben er zin in maar eerst naar school. De juf begint de dag met het leren van ABC, daarna
maken ze nog een paar sommetjes en dan lekker buiten spelen. Dippie en zijn vriendjes vinden
het zo fijn om buiten te spelen, ze rennen achter elkaar aan en spelen tikkertje. Als ze weer de
klas ingaan, zegt de juf dat ze gaan knutselen en wat denk je? Ze gaan mooie slingers maken
voor in de kerstboom van de klas. Ze mogen allemaal repen knippen van mooi gekleurd papier,
met een beetje lijm en glitters erover schitteren ze prachtig met de lampjes erbij. De repen
papier vouwen en plakken ze in een rondje en dan een ander reepje papier erdoorheen en
weer dichtplakken en zo werken ze met z'n allen heel hard. De tijd vliegt voorbij en de juf zegt
dan dat ze moeten stoppen, de school is bijna uit. Gauw even opruimen met z'n allen. De
slingers zijn prachtig geworden en moeten even goed drogen.
Dippi, Trixie en Mikki rennen uitgelaten naar buiten, gelukkig zit de kerstbomenverkoop op de
hoek. Wat staan er veel kerstbomen! Er zijn kleine, grote en hele grote bomen. Alle drie kiezen
ze een beetje een middelmaat boom voor thuis en één grote voor de SpeelOsaurus. Van de
aardige kerstboomverkoper krijgen ze alle drie een mini boompje voor thuis op hun eigen
kamer. Ze zijn er erg blij mee en bedanken netjes. Maar hoe krijgen ze nu alles mee? Dan komt
er een grote auto aanrijden met daarin de papa van Dippie. Samen tillen ze alles de auto in.
Alleen Dippie en zijn vriendjes passen er niet meer bij. Zij rennen samen naar de SpeelOsaurus
om daar de grootste boom te gaan brengen. Als ze binnen komen rennen, is papa er nog niet.
De gastvrouw loopt mee naar buiten om papa te helpen. Wat een mooie boom! Dat zal gezellig
staan bij de SpeelOsaurus! Dippie, Trixie en Mikki hopen dat ze mogen helpen versieren en
gelukkig mag dat.
Hierna lopen ze met z'n drietjes richting huis, "Wat gaan jullie doen met oud & nieuw ",vraagt
Trixie.
Mikki weet het nog niet en Dippie zegt dat hij alleen met zijn mama en papa thuis blijft vanwege
de corona. "Oh ja", zegt Trixie, "dat is jammer, ik denk wij ook".
Wat ga jij doen met oud & nieuw?

Knutseltip
Windlichtje
Voor deze kerst knutsel heb je nodig :
Glazen potje
Vliegenpapier of crêpe papier
Schaar
Knutsellijm
Je knipt of scheurt stukjes van het papier .
Deze plak je met lijm op het potje .
Gebruik veel kleurtjes en maak hem mooi vol.
Als het potje droog is doe je er een beetje zand in
en daarop zet je een waxinelichtje.
Nu heb je een mooi windlichtje voor de kerst .

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

Datum

Activiteit

Tijd

21 december
dinsdag

Peuterochtend:
kerstpuzzel
maken

10.00-12.00

21 december
dinsdag

Spellenavond*

19.30-22.00

4 januari
dinsdag

Peuterochtend:
lantaarntjes
knutselen

10.00-12.00

11 januari
dinsdag

Peuterochtend:
aankleed
sneeuwpop maken

10.00-12.00

15 januari
zaterdag

Knutselactiviteit
met winterthema

10.30-12.30

18 januari
dinsdag

Peuterochtend:
voel ervaringen

10.00-12.00

18 januari
dinsdag

Spellenavond*

19.30-22.00

25 januari
dinsdag

Peuterochtend:
"schoon" verven

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.
*De spellenavond is vanaf 18 jaar en alleen op aanmelding.
Zie voor de activiteitenkalender ook onze website:
https://www.speelosaurus.nl/activiteiten

H A P P Y

holidays

Graag tot
volgend jaar!
Team
SpeelOsaurus

