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Voorwoord Uitgelicht speelgoed 

Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de vorm
van een bij. Kinderen kunnen Bee-Bot bedienen
met de zeven knoppen op zijn rug. Om van punt

A naar punt B te komen moet Bee-Bot van
tevoren de juiste commando’s krijgen.

Bijvoorbeeld: twee stappen vooruit, een keer naar
rechts en dan weer een stap vooruit. We hebben

3 verschillende opdrachtmatten: vormen,
boerderij en dinopark.

 

Hallo allemaal
 

Onze nieuwsbrief deze maand is wat
later (en korter) dan u van ons gewend

bent. Dit hebben wij bewust gedaan
omdat wij dan de persconferentie van
afgelopen vrijdag konden afwachten.

Gelukkig was het voor ons goed nieuws,
we mogen weer open! 

 
Wij hopen dat iedereen ondanks deze

rare tijden toch leuke en fijne
feestdagen gehad heeft. Met z'n allen

hopen we dat er snel betere tijden
mogen aanbreken en dat wijzelf en

onze naasten gezond mogen blijven.
Het is erg stil geweest bij de

SpeelOsaurus en we hebben de
gezellige, spelende kindjes en inloop

enorm gemist. Kom je ook gauw weer
spelen, iets lenen of gewoon even

kijken?
 

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?
 

Wij ook Escape Room
spellen hebben?

 

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

 
Op maandag, woensdag,

donderdag, zaterdag en zondag
zijn wij gesloten.

 

Knutseltip 

Deze sneeuwpop van papier maak je
door stroken wit papier te knippen en

deze aan elkaar vast te rijgen . 
Als je de sneeuwpop lang genoeg vindt,
dan plak je bovenaan een zwarte strook.
Dan maak je van een zwarte strook een
cirkel en deze plak je om de bovenste
zwarte cirkel, zodat je dan een hoedje

hebt . 
Nu teken je een gezichtje op de bovenste
witte cirkel en op de andere cirkels een

knoop. 
Bovenaan bij de hoed maak je een
touwtje vast zodat je hem op kunt

hangen . 
Veel plezier met knutselen!

 

Stroken wit
en zwart
papier
Schaar 
Lijm 
Stift
Touwtje

 

Wat heb je nodig:
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Vorige keer hebben we gelezen dat Dippie en zijn vriendjes kerstbomen geregeld hadden en het
bijna vakantie was.

Het is maandagmorgen 8:20 uur. Dippie is onderweg naar school en oh wat is hij blij, Eindelijk mag
hij weer naar school en ziet hij al zijn vriendjes weer. En ook de juf heeft hij gemist. Het was wel
leuk thuis maar op school leren en samen spelen is ook heel leuk. En daar ziet hij zijn vriendjes
aankomen. "Trixie en Mikki!!", roept hij verrukt uit. Trixie en Mikki zijn ook blij om Dippie weer te
zien. Maar even bijpraten wat iedereen gedaan heeft in de extra lange vakantie en met de
feestdagen, is er niet bij. De bel gaat, school gaat beginnen.

Na school mogen Trixie en Mikki met Dippie mee naar huis om samen te spelen en bij te kletsen.
Het is fijn om weer met je vriendjes te zijn. Ze vertellen elkaar wat ze gedaan hebben met de
feestdagen en ook dat ze alle drie veel thuis geweest zijn met hun papa en mama. Ze hebben de
leukste spelletjes gedaan, lekker gegeten en buiten gewandeld. Maar ook hebben ze alle drie
gemeen dat ze de SpeelOsaurus erg gemist hebben. Door corona maatregelen, moesten ook zij
dicht. De eerste schoolweek vliegt voorbij en voor ze het weten is het al vrijdag. Het is een
spannende dag want vanavond is er een persconferentie (en dat is een heel moeilijk woord vindt
Trixie). Zou de SpeelOsaurus weer open mogen?

Jaaaaaaa!!!! De SpeelOsaurus mag weer open. Dippie en zijn vriendjes kunnen niet wachten om
weer met alle kindjes te mogen spelen en te knuffelen. Kom jij ook gauw weer spelen en lever dan
je geleende speelgoed in en leen weer wat nieuws want sommige kindjes hadden nu hetzelfde
speelgoed al heel lang en dat is een beetje saai natuurlijk. 
Tot gauw allemaal!

Dippies avonturen

Wij zijn blij dat we weer open mogen. Onze
openingstijden zijn mede afhankelijk van het

aantal gastvrouwen (vrijwilligers) die we
hebben. Wij zijn blij dat we met onze huidige

vrijwilligers 2 dagen per week voor u open
kunnen zijn. De zaterdag is altijd een drukke

dag om speelgoed te komen lenen. De huidige
vrijwilligers zijn ook bereid om er af en toe op
zaterdag te zijn zodat we ook eens per maand

op zaterdag voor u open kunnen zijn van
10:00 - 13:00 uur. Houdt voor de exacte

openingstijden onze website in de gaten.
 

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.


