
SPEEL        SAURUS
Reusachtig leuke speelgoeduitleen

N I E U W S B R I E F
 

Ik ben Lysette Poels. Ik ben 57 jaar, getrouwd
en heb 2 volwassen kinderen.

In 2019 ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk
en kwam in contact met de stichting

SpeelOsaurus. Toen was dat alleen nog een
bestuur, een groepje enthousiaste

vrijwilligers en heel veel speelgoed op de
zolder van de voorzitter Annemarie de

Leeuw. Nu 2 jaar later is de SpeelOsaurus,
ondanks alle corona perikelen, een

reusachtige speelgoed uitleen op een mooie
locatie. Een plek die groeit en bloeit en waar
ik graag werk als gastvrouw en coördinator

van de activiteiten commissie.
 

Wist je dat?
 

Dippie jarig is op 2
november? En de

SpeelOsaurus bestaat
dan ook 2 jaar!

 

 Oktober 2021

Even voorstellen
Hallo allemaal,

 
Het is alweer herfst, de blaadjes beginnen te

vallen, het is prachtig in het bos en er is van alles
te vinden om lekker mee te knutselen, kijk snel bij

onze knutseltip. Leuk voor in de herfstvakantie.
Ook is het de maand van Halloween, vieren jullie
dat? Wij gaan het vieren op zaterdag 30 oktober,
komen jullie ook even met ons mee griezelen? 
Die avond wordt de klok verzet en kunnen we

een uurtje langer slapen. 2 november bestaat de
SpeelOsaurus 2 jaar, omdat wij daar uiteraard erg

trots op zijn, vieren wij dan die hele week feest
(week 44)!! Alle kindjes mogen gezellig

langskomen en een cadeautje ophalen, kom jij
ook langs?

Verder mogen we veel nieuwe leden
verwelkomen, wat fijn! Wees welkom!

 
Team SpeelOsaurus

Voorwoord

Ons adres:
Kindcentrum De Hoeven

Akkersleep 1-3
6641 WR  Beuningen

06 - 4483 5497



Dippies avonturen
Vorige keer hebben we gelezen dat Trixie een hele berg knutselspullen op de tafel bij de SpeelOsaurus
had ontdekt. Wat gaat daarmee gebeuren?

Als er iets is waar Dippie en Trixie heel erg blij van worden, is het wel knutselen. Het liefst met heel veel
kindjes erbij, dat maakt het dan nog gezelliger en leuker. Soms zijn sommige dingen best moeilijk bij het
knutselen maar gelukkig is er altijd hulp bij de SpeelOsaurus. De gastvrouw groet Dippie en Trixie. Trixie
vraagt: "Wat gaan we doen met al die knutselspullen, wij hebben al van alles bedacht". De gastvrouw lacht
en vraagt: "Wat hebben jullie dan allemaal bedacht?" Dippie zegt dat hij de tijd van het jaar zo leuk vindt
om te knutselen, het is nu herfst, dan is er heel veel te vinden in het bos; eikels, kastanjes, mooie
bladeren, stokjes en soms zelfs een mooi stukje boomschors. Daar kan je een leuke kijkdoos van maken.
Trixie zegt dat ook Halloween eraan komt en er zoveel leuke dingen zijn te bedenken om te knutselen
zoals; vleermuizen, heksen, spinnenwebben, pompoenmaskers en skeletjes. De gastvrouw zegt dat die
hele berg er ligt om te kijken of er nog dingen bij moeten komen en of dat er wel genoeg is. Er is namelijk
een feestweek gepland omdat de SpeelOsaurus 2 jaar bestaat en dat valt tegelijk met de verjaardag van
Dippie op 2 november, wat leuk!!  Dippie heeft zoveel zin in zijn verjaardag! En omdat het dan een
feestweek is, mogen alle kindjes een cadeautje komen halen bij de SpeelOsaurus. Dippie en Trixie kijken
ernaar uit dat er dan vast veel kindjes komen en dat ze lekker samen kunnen spelen. Verder staan er
leuke knutselactiviteiten gepland en misschien kunnen ze ook nog iets doen met de leuke ideeën van
Dippie en Trixie. Ineens zegt Dippie: "Weet je wie er ook zo houdt van knutselen? Mikki!" Nu je het zegt,
waar is Mikki eigenlijk? Trixie en Dippie hebben Mikki nog niet gezien. Wel op school natuurlijk maar na
school eigenlijk nog helemaal niet. Dat is raar...

Als Dippie 's avonds naar bed gaat, zegt hij tegen mama dat hij zo moe is van school en het spelen. Over
2 weekjes kan hij een uur langer slapen zegt hij. Mama vraagt: "Waarom over 2 weekjes?" Dippie
antwoordt dat dan de klok wordt verzet naar de wintertijd en je een uur langer kan slapen. "Het is de
nacht voor Halloween mama, dan kunnen we het niet vergeten. Hierop volgt een grote gaap en valt
Dippie in een diepe slaap.

Waar denk jij dat Dippie over gaat dromen? En waar is Mikki nou?

Knutseltip 
Spinnen maken van kastanjes

 
Met een prikpen maak je gaatjes in de kastanje,

op de plek waar de pootjes moeten komen.
Dan prik je daar de chenilledraad in, goed

aandrukken.
Aan de pootjes rijg je de strijkkralen, voor mooie

gekleurde pootjes, daarna vouw je de chenille
draad dicht.

Dan plak je de oogjes of je tekent ze op de
kastanje. En klaar is je spin. 

Veel plezier met je mooie gekleurde spinnen!

Wat heb je nodig :
Kastanjes

Strijkkralen
Chenilledraad/
pijpenragers

Plakoogjes of dikke
stift

Een prikpen om
gaatjes te maken

Wil jij ons in het echt zien,
kom gauw naar de

SpeelOsaurus! (en zie een
foto helemaal onderaan

deze nieuwsbrief).



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

Maandag: gesloten
Dinsdag: 10:00 - 13:00 uur

Woensdag: 10:00 - 13:00 uur
Donderdag: 10:00 - 13:00 uur

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

Zondag: gesloten
 

Openingstijden
 

Vacatures

 
Op 23/10 sluiten wij om 14:00 uur en in
de herfstvakantie zijn wij van maandag 
25-10 t/m vrijdag 29-10 gesloten i.v.m.

het plaatsen van dubbel glas. Voor
iedereen van wie het speelgoed deze
week wordt terug verwacht, verlengen
wij de retourdatum met een week. Op
zaterdag 30-10 zijn wij weer geopend

van 10:00-15:00 uur.
 
 

Natuurspeurboeken
Ga zelf op pad in het Donkere Bos in

jouw buurt en ontdek... Gewapend met
dit doeboek voor

natuurontdekkingsreizigers kom je alles
te weten over de natuur om je heen.

Vink tijdens je wandeling af welke
Gevaarlijke Bosbewoners (zoals mieren,

een eekhoorn of een slak) je bent
tegengekomen. Schrijf op wat je zag

dat bruin was, geel, groen, rood, blauw
of zwart. Leer bomen herkennen aan
de vorm van de bladeren en ontdek

hoe verschillende insecten en vlinders
heten. Ga aan de slag met de

materialen die je in het bos vindt en
maak een bladerenkroon, een nest en

een natuurkunstwerk. Zoek de
woonplaatsen van Vos, Muis, Uil, Slang
en de Gruffalo. Luister goed naar de

geluiden van het bos. Leer
spoorzoeken en zelf sporen achter te
laten, zodat je niet verdwaalt. En nog

veel meer... 
Het Gruffalo Natuurspeurboek maakt

van elke wandeling door de natuur een
ontdekkingsreis voor jong en oud. 

 

Uitgelicht speelgoed 

Let op! 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



Datum TijdActiviteit

19 oktober
dinsdag

Peuterochtend:
bewegen op

muziek
10.00-12.00

19 oktober
dinsdag

Spellenavond* 19.30-22.00

20 oktober
woensdag

Heksenzoektocht
in het Weurtse

straatje

15.00-17.00
i.s.m. Dijkmagazijn,
aanmelden via link

onder deze kalender

30 oktober
zaterdag

Koopjesmarkt en
beetje Halloween

griezelen
10.30-12.30

2 november
dinsdag

Peuterochtend: 
kastanje spinnen

maken
10.00-12.00

9 november
dinsdag

Peuterochtend: 
een paddenstoel

plakken
10.00-12.00

16 november
dinsdag

Spellenavond*

10.00-12.00

16 november
dinsdag

Peuterochtend: 
Sinterklaas

vlaggetje maken

19.30-22.00

20 november
zaterdag

Knutselen: Buitelende
pieten, kijken wie ze

kan vangen!
10.30-12.30



TijdDatum Activiteit

23 november
dinsdag

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

 
Om je aan te melden voor de activiteiten in samenwerking met het

Dijkmagazijn:, zie de website:
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/evenement/

 

Peuterochtend: 
Sinterklaas
verhalen

Heb jij ze al gezien?
Dippie, Trixie en

Mikki zijn te vinden
in de SpeelOsaurus.

Kom je gauw een
keertje spelen en

knuffelen?

https://www.speelosaurus.nl/activiteiten

