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Reusachtig leuke speelgoeduitleen
Voorwoord
Hallo allemaal,
Wat was het gezellig jullie weer te
verwelkomen bij de
peuterspeelochtenden. Ken jij kinderen
voor wie dit ook leuk en leerzaam zou
kunnen zijn, geef het dan vooral door en
voel je welkom!
Ook zijn er weer leuke spellen
gedoneerd, zo raak je nooit uitgespeeld
bij ons. Het voorjaar komt er weer aan,
het zonnetje doet zijn best erdoor te
komen. Deze lentekriebels zie je terug in
de activiteiten van onze
peuterochtenden. Kom je ook
meedoen?
Team SpeelOsaurus

Wist je dat?
Dippie een karaktertje is
wat door onze
voorzitter/oprichter
Annemarie bedacht is?

Uitgelicht speelgoed
Triqo
Triqo is eenvoudig constructiemateriaal
want het bestaat maar uit 2 verschillende
onderdelen. Maar.. tegelijk moeilijk
materiaal want het is lastig in elkaar te
zetten. Je kunt er eenvoudige vormen
maar ook hele complexe modellen mee
maken.

Knutseltip
Kuikentje knutselen
Je hebt nodig:
-Een schaar
-Lijm
-Een eierdoos
-Gekleurd papier
-Een zwarte stift
-Verf als je eierdoos nog niet de goede
kleur heeft
Knip uit de onderkant van de eierdoos 2
stukjes waar het ei in staat. Maak ze aan 1
kant met een stukje papier (of plakband als
je niet hoeft te verven) aan elkaar vast
zodat het een doosje wordt. Als de stukjes
eierdoos niet de gewenste kleur hebben
kun je ze in de kleur verven die jij wil. Knip 4
driehoekjes uit voor de snavel en de
vleugeltjes en plak die op de juiste plekken
aan de binnenkant vast. Teken oogjes er op
en maak 2 voetjes er onder, dan is je
kuiken doosje helemaal af. Misschien
komen er wel paaseitjes in……

Vacatures
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

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
Op maandag, woensdag,
donderdag, overige zaterdagen
en zondag zijn wij gesloten.

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

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 over de vakantieplannen van Dippie en zijn
vriendjes. Heb jij ook een leuke vakantie gehad?
Dippie en Mikki hebben vandaag klassendienst. Dat betekent dat ze na school de juf
moeten helpen om de klas weer netjes te maken. De stoeltjes moeten op de tafeltjes,
de prullenbakken moeten geleegd worden, het keukentje moet schoon en de vloer
moet geveegd worden. Normaal gesproken vinden Dippie en Mikki dit helemaal niet
erg maar vandaag wel. Trixie zit namelijk op ze te wachten bij de SpeelOsaurus. En
omdat ze dat weten, hebben ze erge haast. Juf moppert een beetje dat ze wel goed
moeten helpen, de helft vegen heeft juf weinig aan. En eindelijk kunnen ze dan gaan,
het is klaar. Blij rennen Dippie en Mikki naar de SpeelOsaurus. En daar zit Trixie met
een beker ranja op hen te wachten. De vriendjes mogen namelijk meedenken over
leuke dingen voor tijdens de peuterochtenden en ook mogen zij het uitgelichte
speelgoed van de maand, steeds proberen. Want zij zijn het testpanel van de
SpeelOsaurus. Anders zouden de mensen van de SpeelOsaurus natuurlijk niks leuks
kunnen schrijven over het speelgoed. Triqo is zo leuk om mee te spelen en ze maken
steeds moeilijkere vormen, ze zijn wel 2 uur zoet. Ondertussen praten ze met de
gastvrouw over leuke ideeën voor de peuterspeelochtenden. Ze bedenken de gekste
dingen maar de gastvrouw wijst ze erop dat peuters het moeten kunnen doen, dus
het moet niet te moelijk worden maar zeker ook niet te makkelijk. Als ze nog tijd over
hebben, gaan ze de knutseltip van deze maand proberen te maken, het kuikentje,
nemen ze zich voor. Maar natuurlijk is de tijd na school niet zo lang en voor ze het
weten staan hun mama's bij de deur om ze op te halen. Het is etenstijd. Dippie gaat
lekker wraps eten, Trixie bloemkool maar Mikki eet spruitjes, bleh! Met de gastvrouw
spreken ze af dat ze van de week een keer na school het kuikentje komen knutselen.
De gastvrouw zegt dat zij dan zorgt voor de ranja met een lekker cupcake erbij. Dat is
een fijn vooruitzicht! Hè wat een gezelligheid weer!!

Ga jij ook het kuikentje
knutselen? En stuur je ons dan
een *foto? Misschien komt jouw
kuikentje dan wel in de volgende
nieuwsbrief.

*= de foto kan gemaild worden naar: info.speelosaurus@gmail.com

Datum

Activiteit

Tijd

15 maart
dinsdag

Peuterochtend:
voorjaarsbloem
knutselen

10.00-12.00

22 maart
dinsdag

Peuterochtend:
vloerspel over de
boomgaard

10.00-12.00

29 maart
dinsdag

Peuterochtend:
kringspel met
voorjaarsthema

10.00-12.00

5 april
dinsdag

Peuterochtend:
torens bouwen

10.00-12.00

12 april
dinsdag

Peuterochtend:
knutselen voor
Pasen

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

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.

