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mededeling van bestuur

Spellen voor het
jonge kind

Beste leden,
In september bestaat de speel-o-theek
alweer 35 jaar! En dat gaan we
natuurlijk vieren! Met nieuw speelgoed,
kortingen en leuke verrassingen voor de
leden.
Tegen die tijd krijgt u daar alle
informatie over.
We merken dat het ledenaantal
aantrekt en dat het af en toe druk is bij
de inname/ uitleen tafel. We vragen
daar begrip voor. We zitten eigenlijk
te springen op ouders/grootouders die
zich misschien aan willen melden als
vrijwillig(st)er. Wij zouden daar enorm
mee geholpen zijn.
Het zou toch héél jammer zijn als
straks de speel-o-theek zou moeten
verdwijnen, door een tekort aan
vrijwilligers!

- De speel-o-theek heeft een hele
leuke site heeft waar ook al het
speelgoed op staat, zeker de moeite
waard om eens te bekijken!
www.speelotheekzetten.nl
- Speelgoed wordt zónder batterijen
uit geleend (mochten er nog batterijen
in zitten dan is dit van de vorige
uitleen)
- We stellen het op prijs als u het
speelgoed telt vóór dat u het mee naar
huis neemt en dat u belt of mailt
wanneer er iets aan het speelgoed
mankeert.
- We stellen het op prijs als u het
speelgoed schoon inlevert.
- vrijdag 14 april zijn we gesloten
- zaterdag 1 april 13.00 tot 14.30
speelgoedbeurs in de Wanmolen.

Gezelschapsspellen:
De sociale aspecten bij een kind ontwikkelen zich over het algemeen
rond de leeftijd van 4 á 5 jaar. Maar omdat de herhalingsfactor in de
meeste spellen aanwezig is, kunnen zelfs kinderen van 3 jaar de
spelregels begrijpen nadat ze een paar keer mee hebben gespeeld. In de
kolom hiernaast een greep uit onze collectie.

B 121 “Bob de
Bouwer Rallye”
Leeftijd + 2 jaar

B 125 “Hup
Nijntje hop”
leeftijd + 2 jaar

B 132 “Zet ‘m
op slak” leeftijd
+ 3 jaar

B 140 “vliegerspel”
Leeftijd + 3 jaar

