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Reusachtig leuke speelgoeduitleen
Voorwoord
Hallo allemaal,
Helaas moeten we beginnen met het minder leuke
nieuws. Het zijn roerige tijden voor de SpeelOsaurus,
wij maken ons ernstige zorgen over ons voortbestaan.
Als wij geen nieuwe bestuursleden kunnen vinden,
gaan wij het niet redden (zie oproep laatste pagina).
Tevens doordat er te weinig vrijwilligers zijn die als
gastvrouw/heer kunnen/willen werken, zijn wij niet zo
vaak geopend als dat we zouden willen en zijn
wijzigingen in onze service niet te voorkomen
(zie hiernaast).
Het goede nieuws is dat het nu prachtig weer is en er
steeds meer zonnige dagen komen en het langer licht
is 's avonds, heerlijk! Hierdoor krijgen wij de kriebels en
bruisen onze creatieve breinen van allemaal geweldige
ideeën. Ook kan je zien dat onze nieuwsbrief na een
paar kortere exemplaren weer lekker gevuld is.
Deze maand is onze knutseltip voor Moederdag, dus let
op dat je moeder niet alles ziet in deze nieuwsbrief, dan
kan jij een mooi moederdagcadeau gaan knutselen. Het
is bijna meivakantie, Dippie, Trixie en Mikki hebben wat
leuke ideetjes voor jullie in de vakantie bedacht!
Lees je gauw verder?
(deze 1e pagina is een beetje saai voor kindjes ;-))
Team SpeelOsaurus

Let op: wijziging
U bent van ons gewend dat wij u een mail
sturen om u eraan te herinneren dat het
speelgoed terug moet.
Helaas zijn wij genoodzaakt om met deze
service te stoppen, omdat hiervoor helaas te
weinig tijd is.
Als u speelgoed komt lenen dan zullen wij u
voortaan de datum, waarop het speelgoed
terug moet, doorgeven. Dit kunt in uw agenda
zetten.
Of als u het fijn vindt dan schrijven we het
voor u op.
Ook is het mogelijk om het zelf op te zoeken
op onze website:
www.speelosaurus.nl/terugbrengen.
U ziet niet een eigen account of de
uitleentermijn, maar u heeft hier de
mogelijkheid om de data op te zoeken.
Op deze pagina ziet u 2 kolommen staan:
- geleend in
- retour in
Hoe werkt dit: bijvoorbeeld als u in week 13
op 29-3 speelgoed heeft geleend dan ziet u in
de 2e kolom de week van retour staan. In dit
voorbeeld is dit week 17 op 26-4.
We hopen dat dit een goede oplossing is.
We hebben ook goed nieuws! De
leentermijn van het speelgoed is
verlengd van 3 naar 4 weken voor nog
langer speelplezier!

Uitgelicht speelgoed
Nieuwe uitdagende SmartGames voor kinderen vanaf 4 jaar
Alle SmartGames stimuleren diverse cognitieve
vaardigheden die onze spelers nodig hebben om de
opdrachten te kunnen oplossen. De belangrijkste
cognitieve vaardigheden die bij elk spel aan bod
komen, zijn duidelijk op de doos aangegeven.
COGNITIEVE VAARDIGHEDEN
Bouw ruimtelijk inzicht en planningsvaardigheden
op tijdens het spelen van de Drie kleine biggetjes.
Stimuleer visuele waarneming en
probleemoplossend denken tijdens het oplossen
van bijvoorbeeld de Colour Code opdrachten.

TAALVAARDIGHEDEN
Bij veel van onze SmartGames spellen
wordt de ontwikkeling van
taalvaardigheden gestimuleerd.
Spellen zoals Bunny Boo en
SneeuwWitje bijvoorbeeld, leren onder
andere volgende begrippen aan:
"binnen", "buiten", "boven", "beneden"
aan. Trucky 3 biedt veel mogelijkheden
om het over kleuren en vormen te
hebben.

SOCIALE VAARDIGHEDEN
SmartGames zijn spellen voor één speler maar dat betekent
niet dat je de spellen alleen moet spelen. Samen spelen en
samen nadenken zijn belangrijke aspecten die passen bij al
onze SmartGames spellen. Het is belangrijk dat ouders samen
met hun kinderen spelen, feedback geven en de jonge
spelertjes blijven aanmoedigen.

OPBOUWEN VAN ZELFVERTROUWEN
Jonge spelers leren zo de vereiste vaardigheden opbouwen
voor het oplossen van moeilijkere problemen later.

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

Wist je dat?
Onze Dippie avonturen
schrijfster ook
een mama is?

Op maandag, woensdag, donderdag,
overige zaterdagen 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
De vorige keer hebben we gelezen dat Dippie met zijn vriendjes het kuikentje zou gaan
knutselen en het is ze gelukt hoor. Heb jij ook het kuikentje gemaakt?
Het weekend is het Pasen, Dippie en zijn vriendjes mogen paaseitjes gaan zoeken bij
Dippie in de tuin. Dippie heeft een grote tuin met heel veel goede verstopplekjes. De
mama van Dippie gaat een heleboel eitjes verstoppen. Dan krijgen ze allemaal een
mandje en mogen ze de gevonden eitjes daarin doen. Bij Trixie thuis mogen ze eitjes
gaan schilderen en bij Mikki gaan ze een paasslinger maken. Op 1e paasdag gaan ze
met z'n allen eten, met de mama's en papa's erbij. Ze gaan zelf minipizza's maken met
zo'n pizzarette op tafel. De ouders van Dippie hebben er één voor 6 personen en de
ouders van Trixie hebben er één voor 4 personen. Dat komt goed uit. Wat leuk allemaal,
ze kijken er enorm naar uit! Weet jij met hoeveel personen ze dan zijn?
Ook komt de meivakantie er alweer aan, lekker 2 weekjes vrij van school, joehoe!!! In de
vakantie is het ook Koningsdag. Dippie mag dan met Trixie en Mikki met een kleedje in
het dorp gaan zitten. Ze gaan dan spulletjes verkopen. Ze hebben samen afgesproken
dat ze de helft van de centjes die ze verdienen overmaken naar een goed doel. Dat is
ontzettend lief van ze natuurlijk. Ze hopen dan ook dat ze veel verkopen en het bij hun
kleedje heel druk zal zijn.
Verder gaat Trixie in de vakantie nog een paar dagen naar de zee met haar ouders.
Dippie gaat met zijn ouders naar de Beekse Bergen, slapen tussen de wilde dieren,
superspannend maar ook heel erg leuk. Dippie verheugt zich er enorm op. Mikki blijft
lekker de hele vakantie thuis en dat vindt hij helemaal niet erg want thuis kun je ook
leuke dingen doen. Wel gaat hij nog logeren bij opa en oma, lekker met oma cupcakes
bakken.
De zondag aan het eind van de vakantie is het moederdag. Dippie, Mikki en Trixie
hebben afgesproken om samen te gaan knutselen voor moederdag.
Hou jij ook zo van knutselen? Ga jij ook iets moois maken voor moederdag?

Dippies leukste vakantietips:
Heb jij weleens geprobeerd
met bouwstenen (duplo, lego
ofzoiets) een dino te maken?

Lukt het jou om iets te maken van deze
pagina of heb je misschien zelf wel een
leuk idee om te knutselen wat met
Dippie en/of zijn vriendjes te maken
heeft? Stuur ons dan een foto voor 8
mei! Voor de inzender van de leukste
foto hebben wij een kleine verrassing
klaar liggen. Alvast een fijne vakantie.
Veel plezier!

Foto's kan je mailen naar:
info.speelosaurus@gmail.com

Heb jij alle Dippie verhaaltjes al gelezen? Als je
papa of mama vraagt om alle verhaaltjes voor je
te printen, kan je er zelf een boekje van maken.
Het leukste is dan als je zelf een voorkant maakt
voor je boekje. Hierop teken je dan op je
allermooist Dippie of een van zijn vriendjes, of
allemaal natuurlijk. Ook kan je een tekening
maken bij ieder verhaaltje als je dat leuk vindt.
En daarna ga je je eigengemaakte boekje
helemaal lezen of als je nog niet kan lezen,
vraag je mama of papa, opa of oma om je voor
te lezen.

Is het jou weleens gelukt om een Dino te tekenen?
Dat is best wel moeilijk. Er staan heel veel
voorbeelden op internet. Denk jij dat je het kan? En
voor de meisjes: kan jij er dan een echt dinomeisje
van maken?
Ga jij proberen een Dino te maken van
strijkkralen? Misschien lukt het je wel om Dippie,
Trixie of Mikki te maken!

Knutseltip

Vacatures

Bosje bloemen voor Moederdagl
Je hebt nodig:
-Een schaar
-Lijm
-een vel stevig groen papier
-wat andere kleuren papier om de bloemen te
maken.
Vouw het vel groen papier dubbel en knip het op
regelmatige afstand van elkaar in. Dit doe je van de
dichte kant van het vel tot op ongeveer 3 cm. van de
rand. Rol het vel op. Je hebt nu aan de onderkant het
dichte stuk. Lijm dit vast en dan waaieren aan de
bovenkant de lussen uit als een boeketje. Versier de
groene stengels met zelf gemaakte papieren
bloemen. Je kunt de onderkant nog versieren met
een strikje en een kaartje of je bosje zelfs in een
potje zetten. Veel knutsel plezier!

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.

Kan jij al goed
tellen? Heb je de
paaseitjes en de
paashaasjes in
deze nieuwsbrief
al geteld?

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

Datum

Activiteit

Tijd

19 april
dinsdag

Peuterochtend:
kleuren en
tekenen

10.00-12.00

26 april
dinsdag

Peuterochtend:
een half uurtje
vol muziek

10.00-12.00

3 mei
dinsdag

Peuterochtend:
iets maken voor
moederdag

10.00-12.00

10 mei
dinsdag

Peuterochtend:
lekker samen
spelen

10.00-12.00

17 mei
dinsdag

Peuterochtend: in
mei leggen alle
vogels een ei

10.00-12.00

24 mei
dinsdag

Peuterochtend:
spelen met
handpoppen

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
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Mogelijk kennen jullie de Speelotheek van Beuningen, we zijn een gezellige plek waar
je voor iedereen, van jong tot oud, speelgoed en spellen kan lenen.
We draaien volledig op vrijwilligers, zo ook het bestuur.
Maar we zitten nu in de problemen, niet op financieel gebied, daar gaat het goed
mee! We hebben veel tevreden klanten, er is subsidie tot 2024. Op dat gebied is alles
geregeld! Alleen hebben we mensen te kort!! Dringend!
De voorzitter van het huidige bestuur heeft een burn-out en wil graag
als bestuurslid aanblijven, maar wel op de achtergrond.
We zijn dus dringend op zoek naar mensen die enthousiast worden van de
speelotheek en ons in het bestuur willen helpen.
We zoeken een voorzitter en een secretaris.
De tijdsbesteding hiervoor zal laag zijn omdat alles in de basis op orde is. De taken
zijn voornamelijk; actief vrijwilligers blijven zoeken (via vrijwilliger vacaturebank),
onze huidige vrijwilligers op de hoogte houden en 1x per twee maanden
een bestuursoverleg van ca. 1 uur.
De geschatte tijdsbesteding voor een bestuurslid is ongeveer 1 uurtje per week.

Ook zoeken we een coördinator die de roosters bijhoudt voor de vrijwilligers,
afmeldingen en vervanging van vrijwilligers regelt en betrokken is bij de vrijwilligers.
Hiervoor is het prettig als de coördinator minimaal 1x per week een dagdeel kan
meedraaien in de speelotheek.
Voor de functie van coördinator verwachten we dat de tijdsbesteding tussen de 4 en
7 uur per week ligt, waarvan een dag/dagdeel op de speelotheek (tussen de 3 en 5
uur). Een aantal taken kunnen vanuit huis gedaan worden (roosters, bellen, etc).
Deze functie kan gecombineerd worden met een bestuursfunctie.
Zonder hulp is de kans groot dat de speelotheek niet verder kan bestaan en dus
uiteindelijk zijn deuren zal moeten sluiten!! Dit willen we natuurlijk niet!!!
Dus help ons alsjeblieft mee zoeken, deel dit bericht en vraag je vrienden en
kennissen of er iemand is die de speelotheek wil steunen!
Heb je interesse? Mail dan naar speelosaurus@gmail.com of bel 0642253518

