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Weer open!
We zijn blij dat we na een lange tijd weer open zijn.
En we weer mogen doen wat we allemaal leuk vinden.
Speelgoed in/uitlenen en het contact met de mensen.
De eerste week is goed verlopen.
Een ieder houdt zich goed aan de regels.
Houd 1.5 meter afstand
Was vaak je handen
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt
-

Kom zoveel mogelijk alleen

Het rijtje wat we wel kunnen dromen maar waar we
ons wel aan moeten houden.
In de tijd dat we gesloten waren hebben we niet stil
gezeten. Er is nieuw speelgoed gekocht waar vraag
naar was en geschikt voor de uitleen.
Verderop in deze nieuwsbrief een beschrijving van het
nieuwe speelgoed.
Verder wensen we jullie allemaal een mooie zomer toe,
en het belangrijkste blijf gezond!
Vrijwilligers Speelotheek Gieten
Wij kunnen jullie nu mededelen dat er op woensdag 24
juni, woensdag 1 juli en vrijdag 3 juli zonder vooraf
een afspraak gemaakt te hebben speelgoed kan
worden geleend.
Natuurlijk wel met inachtneming van bovengenoemde
RIVM maatregelen.

Eexterweg 12
9461 BD Gieten
Maandag 14:30-16:30 uur· (elke 1e maandag van de
maand)
Woensdag 14:30-16:30 uur
Vrijdag 14:30-16:30 uur

Speelotheek gesloten op.
6 juli t/m 14 augustus 2020
(Zomervakantie)

Website
De website van de speelotheek kun je vinden op
www.speelotheekgieten.nl
Neem eens een kijkje op deze informatieve site.

Ook zijn wij te vinden op Facebook.
Opbrengst Jantje Beton
De opbrengst in Gieten voor de Jantje Beton collecte
2020 bedraagt
€ 605,00
Hiervan is de helft voor de Speelotheek voor de
aanschaf van buitenspeelgoed/spelactiviteiten.
Met de andere helft steunt Jantje Beton
buitenspeelprojecten in het hele land.
Alle donateurs/collectanten hartelijk dank, namens
Jantje beton en Stichting Speelotheek Gieten.

Vrijwilligers gezocht
Momenteel zijn we met 14 gezellige enthousiaste
dames waarvan er 9 de uitleen doen.
Maar we kunnen nog wel wat extra mensen gebruiken
voor de uitleen.
Als vrijwilliger help je bij de uitleen en inname van het
speelgoed. Dit is tijdens de openingstijden van de
Speelotheek.
Heb je zin om te komen helpen, op die manier met
allerlei nieuwe mensen in contact te komen en een
steentje bij te dragen aan het draaiend houden van de
speelotheek, meld je dan aan in de speelotheek of
stuur een mail naar Sot91.gieten@kpnmail.nl

OPZEGGING ABONNEMENT
Ons abonnementsjaar loopt van 1 oktober t/m 30
september. Als je wijzigingen in je abonnement aan
wilt brengen (bijv. Het aantal te lenen stukken
speelgoed of beëindigen) dan dien je dit schriftelijk
vóór 4 juli 2020 te doen op
Sot91.gieten@kpnmail.nl
Is je opzegging niet op tijd bij ons binnen dan ben je
verplicht voor het komende jaar het abonnementsgeld
te betalen.
Rond 1 september wordt het abonnementsgeld
afgeschreven.

Rabobank clubsupport!
Ook dit jaar doen wij hier weer aan mee.
Wegens het coronavirus is het later dan anders.
In de nieuwsbrief van september meer hierover.
Alleen leden van de Rabobank kunnen een stem
uitbrengen op hun favoriete stichting/vereniging. Je
kunt nu alvast lid worden om straks te mogen stemmen
via www.raboclubsupport.nl
Elke stem is geld waard. Wij kunnen daar leuk en
leerzaam speelgoed voor aanschaffen.
Kijk voor meer info over de Rabobank clubsupport op
Www.raboclubsupport.nl

Nieuws uit de speelgoedgroep
Nieuw speelgoed

Emmi Pikler kleine driehoek.

Deze speeldriehoek kan op vele manieren worden
gebruikt ter ondersteuning van spel en
klauteractiviteiten.
Wie was Emmi Pikler?
Emmi Pikler (1902 – 1984) was een kinderarts en
pedagoge, die andere ideeën had over de ontwikkeling
We hebben het volgende speelgoed gekocht.
B2 Stoeprandset
B7 Emmi Pikler driehoek klein
B8 Gonge heuveltoppen/ rivierstenen
C3 Smartmax voertuigen
C5 Ponystal duplo
F2 Playmobil speelbox paardenstal
F5 1,2,3 playmobil vuilnisauto
G2 Dixit spel
G4 30 seconds spel
P8 Puzzel honden picknick
P11 Vloerpuzzel fire brigade
P12 Safari puzzel
Een korte beschrijving bij een aantal stukken nieuw
speelgoed.
Jantje Beton Stoeprandset met bal

van baby’s dan in haar tijd gebruikelijk was. In 1946
werd ze hoofd van een kindertehuis in Boedapest,
Lóczy, waar ze veel wetenschappelijk onderzoek
verrichtte. Ze observeerde alle kinderen en hield
nauwkeurig bij hoe en op welke leeftijd ze zich
ontwikkelden. De bevindingen bevestigden haar
pedagogische visie. In 2014 werd het Pikler-verdrag
opgesteld, waarin de rechten van kinderen in de
kinderopvang zijn opgenomen.
Spelen en speelgoed
Het speelgoed dat bij de visie van Pikler past, heeft
geen toeters en bellen en is bij voorkeur zo eenvoudig
mogelijk. Het idee hierachter is dat je baby er dan
zelf creatief mee aan de slag gaat en zelf ontdekt wat
hij ermee kan, en vooral wil, doen. Passief speelgoed
maakt een actieve baby.

Onder eenvoudig speelgoed valt onder andere een
doek, huishoudelijke materialen zoals een vergiet of
pollepel, en materialen uit de natuur, zoals een
Of je nu 7 bent of 77: iedereen kan stoepranden.
Daarom is het een super populair spel om samen buiten
te spelen. Maar oeps... heeft jouw straat geen
stoeprand? Geen paniek! Wij hebben een draagbaar
exemplaar voor je. Dus: stoeprand onder je arm en
naar buiten!

dennenappel.

Rivierstenen/heuveltoppen
Speelgoed te koop
We hebben nog diverse stukken speelgoed te koop.
Misschien zit er iets voor u bij?
Veel speelgoed voor kleine prijsjes.

De rivierstenen/ heuveltoppen van Gonge voor een
betere coördinatie, balans en veel plezier

Train je evenwicht, lichaams-bewustzijn, motorische
vaardigheden en coördinatie van de bewegingen
De rivierstenen zijn geïnspireerd door stapstenen in
een rivier, waarbij iedere zijde varieert in steilheid en
moeilijkheidsgraad. Het doel is om van steen naar
steen te springen zonder de grond te raken. Daarbij
kan de positie van de stenen gevarieerd worden om in
moeilijkheidsgraad te veranderen.
Oefenen op deze stapstenen vergroot het
zelfvertrouwen, verbetert het inschatten van
afstanden, de coördinatie en traint zowel het
dynamisch als statische evenwicht.
De rivierstenen zijn ook heel leuk te combineren met
de heuveltoppen stappenset om ook in hoogte te
kunnen variëren.

Zomers recept.
Aardbeien Smoothie
Benodigdheden
1 banaan in stukjes
6 flinke aardbeien in stukjes
2,5 dl melk
3 bolletjes ijs
Bereidingswijze
Doe de banaan, de aardbeien, de melk en het ijs in een
blender of keukenmachine.
Mix het geheel op de hoogste stand.
En smullen maar!

Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige vakantie
en veel speelplezier!
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