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Dag allemaal,
Deze nieuwsbrief was klaar om verstuurd te worden
en toen kwam er ineens een extra persconferentie.
Op maandag 14 december was er een persconferentie
in verband met de coronacrisis waar we nog steeds
middenin zitten.

Agendatips

Het aantal besmettingen stijgt nog steeds en daarom
zijn er ingrijpende maatregelen nodig.

16 december 2020 t/m 19 januari 2021

Dit betekent voor de speelotheek dat we 3 weken
extra moeten sluiten (1 week voor de officiële
kerstvakantie en 2 weken erna)

22 februari t/m 27 februari 2021
(voorjaarsvakantie)

van woensdag 16 december 2020 t/m dinsdag 19
januari 2021.
Wij hadden jullie graag nog de mogelijkheid geboden
om deze week nog speelgoed, puzzels/spelletjes te
komen lenen voor de feestdagen, maar dat is nu helaas
niet mogelijk.
Mocht de inleverdatum van jullie geleende speelgoed
in bovengenoemde periode vallen dan wordt de
uitleentermijn automatisch verlengd en krijg je via
whatsapp of mail een nieuwe inleverdatum.
Er wordt in deze periode geen boete berekend.
Kijk voor het laatste nieuws
op www.speelotheekgieten.nl
Het allerbelangrijkste voor ons allemaal is nu onze
gezondheid en het onder de duim krijgen van het virus.

25 januari 2021 jaarvergadering (o.v.b)
8 t/m 13 maart 2021 collecte Jantje Beton
Speelotheek gesloten op.

Jaarvergadering
Op maandag 25 januari 2021 houden wij onze
jaarvergadering in de Speelotheek aan de Eexterweg
12 te Gieten om 20.00 uur. (Onder voorbehoud in
verband met de dan geldende coronamaatregelen)

AGENDA
1.

Opening

2. Notulen vorige jaarvergadering 20 januari
2020

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 gietenspeelotheek@gmail.com

3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Automatisering
5. Jaarverslag
6. Financieel jaarverslag
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing kascommissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Ciska Witting
Donateurs bedankt

9. Bestuurswisselingen

Wij bedanken alle donateurs voor hun jaarlijkse
bijdrage.

10. Rondvraag
11. Sluiting

Raboclubsupport

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

In oktober heeft ieder lid van de Rabobank weer
kunnen stemmen op Raboclubsupport.
Dit jaar ontvingen wij van de Rabobank € 364,07

Ook zijn wij te vinden op Facebook.

We willen alle stemmers op de speelotheek hier heel
hartelijk voor bedanken.
Ons bestedingsdoel was reclamemateriaal om meer
bekendheid te krijgen en het aanschaffen van
educatief speelgoed.
We hebben o.a. een telefoon aangeschaft en Loco
bambino

Telefoon

We hebben sinds november een mobiele telefoon.
Er wordt al veel gebruik van gemaakt.
Telefoonnummer 0618168228 *
Mailadres gietenspeelotheek@gmail.com
*Het nummer is bereikbaar tijdens de openingsuren
van de speelotheek, Whatsapp en mail worden alleen
beantwoord tijdens de uitleen.

Nieuws uit de speelgoedgroep
We hebben het volgende speelgoed aangeschaft:
(o.a. speelgoed van het jaar 2020)
G5
G6
P13
P14
P15
Z6

Braintrain (vanaf 3 jaar)
De zoektocht naar El Dorado (vanaf 10 jaar)
Loco Bambino (2-5 jaar)
Loco Bombino (3-6 jaar)
Jaak en de Bonenstaak (4-7 jaar)
SmartMax My first Sounds & Senses (1-3 jaar)

Het kaartspel LAMA komt nog, deze was tijdelijk
uitverkocht.
Het nieuwe speelgoed komt in januari in de uitleen.
Ideeën voor nieuw speelgoed zijn altijd welkom en kun
je doorgeven via whatsapp of mail.

Te koop:
Afsluitbare tomaatrode jaloeziekast met 1 legbord
123h.x47d.x100b € 50.00

Willy Woef viert kerstmis
Willy Woef had vandaag
Hele dikke pret
Want hij heeft samen met zijn mama
De kerstboom opgezet
Natuurlijk mocht Willy helpen
En de takken met slingers behangen
Hij mocht zelfs heel voorzichtig
De glazen ballen er in hangen
Het resultaat was prachtig
Het versieren was goed gelukt
En ook zijn papa en zijn zusje
Waren helemaal verrukt
Voor de gezelligheid
Steekt mama alle kaarsjes aan
En ook heeft Mama Woef
De lichtjes in de kerstboom aangedaan
Dan vertelt zij
Over het kindje Jezus in een stal
En dat arme kindje
Had warempel niemendal
Alleen een kribbe om in te liggen
En wat strootjes om zich heen
Maar met zijn ouders heel dicht bij
Was kindje Jezus niet alleen
Na dit mooie verhaal
Zingen ze een lied, met luide stem
Over het kindje dat is geboren
In een stal in Bethlehem
En na afloop van dit lied
En het mooie verhaal
Roept Willy Woef met luide stem:
Vrolijk kerstfeest allemaal!

Winnaar in de categorie 6 & 7 jaar
LEGO Avonturen met Mario starter set
Dit hebben we niet aangeschaft omdat het niet
geschikt voor de uitleen is
Winnaar in de categorie 0 t/m 3 jaar
Smart Max My First Sounds & Senses

Schudden, rammelen en bouwen. Vier nieuwe staven
zijn ontwikkeld met elk een andere structuur om het
gevoel van aanraking te stimuleren. Schud de staven
en de ballen en maak muziek!
De aantrekking tussen de onderdelen door het
magnetisme prikkelt de fijne motoriek en de ooghandcoördinatie. Deze set hoort absoluut thuis in de
leefwereld van jonge kindjes waar ontdekking centraal
staat.

Met deze LEGO® Super Mario™ Avonturen met Mario
Starter Set (71360) kunnen kinderen spelen als hun
favoriete personage in de echte wereld. De set bevat
een Lego Mario™ figuur die via de lcd-schermen en de
luidspreker direct reacties geeft. Spelers kunnen
virtuele munten verdienen door met LEGO Mario van
de Startbuis naar de Vlaggenmast te gaan via
draaiende platforms en wolkenplatforms, het?-blok en
supergevechten met de Goomba en Bowser Jr.

Winnaar in de categorie 8 & 9 jaar
LAMA

Winnaar in de categorie 4 & 5 jaar
Jaak en de Bonenstaak
Vlot kaartspel waarbij het doel is alle kaarten
(minpunten) af te leggen.
Bouw de afbeelding na van de
bonenstaak en help Jaak om naar het kasteel in de
wolken te klimmen. Jaak en de Bonenstaak is een
sprookjesachtig spel met 60 opdrachten.
De puzzelstukken kantelen totdat ze op hun plaats
vallen. De spelers moeten dus goed nadenken vóór ze
de puzzelstukken op de ladders zetten.

Lukt dat als eerste, dan mag je strafpunten
teruggeven. De regels zijn simpel en toch biedt het de
mogelijkheid om verschillende strategieën toe te
passen waardoor je dit blijft spelen.
Winnaar in de categorie 10 & 11 jaar
De Zoektocht naar El Dorado

Een spannende race van expeditieleiders door het
oerwoud om als eerste de mysterieuze schat El
Dorado te bereiken. Dit spel maakt op een
toegankelijke manier gebruik van het ‘deck building
mechanisme’ waarbij spelers een ideale mix van
kaarten moeten zien samen te stellen.

zegt dan verlegen: Ik zou graag een nieuwe politieauto
willen, mét sirene.’

Beertje Bas helpt de kerstman
Het sneeuwt. Dikke sneeuwvlokken dwarrelen langs het
raam. Beertje Bas zit lekker warm binnen en staart naar
buiten. Dan krijgt hij een goed idee: hij gaat sleeën
vanaf de hoge berg!
Beertje Bas trekt zijn jas en laarzen aan en stapt naar
buiten. Onder zijn voeten kraakt de verse sneeuw en
alles in het bos is bedekt onder een dikke, witte laag
poeder. Met zijn slee gaat hij op pad; het is een flink
stuk lopen door het donkere bos. Gelukkig wordt alles
door de prachtige witte sneeuw verlicht.
Onderweg ziet hij tussen de bomen plots iets roods
glinsteren. Hij loopt ernaartoe en ziet dat het een pakje
is.
Verderop ziet Bas iets blauws glimmen… daar ligt een
geel ding en verderop, ja daar, daar ligt een groen pakje!
Hij kijkt rond maar ziet niemand. Bas besluit de
cadeautjes mee naar huis te nemen en stopt ze snel
onder zijn jas…
Dan hoort hij ineens iemand met een zware stem
mopperen: Nou, dat is niet zo mooi… Dat is helemaal niet
zo mooi!’
Bas is nieuwsgierig en voorzichtig loopt hij op het geluid
af. Wanneer hij ziet wie het is, schrikt hij zich een
hoedje: de Kerstman! Hij doet een stap achteruit en een
dikke tak breekt met een luide knap onder zijn poten. De
Kerstman kijkt prompt op en roept hem: Hé hallo, dag
Beertje Bas. Kun je mij misschien helpen?’
Beertje Bas krijgt een kleur en begint zenuwachtig te
giechelen. Hij begrijpt meteen dat de cadeautjes van de
Kerstman zijn! Wat moet hij nu doen?
‘Kijk,’ wijst de Kerstman om zich heen, al mijn
cadeautjes zijn weggevlogen toen ik met mijn arrenslee in
deze berg sneeuw landde. Ik mis er een paar. Heb jij
soms nog gekleurde pakjes gezien?’
Bas denkt snel na: zal hij de waarheid zeggen of stiekem
de cadeautjes voor zichzelf houden? Hij wil alles graag
houden maar nee, dan hebben de andere kinderen morgen
niets… Langzaam haalt hij de pakjes onder zijn jas
vandaan.
Sorry, Kerstman. Ik wist niet dat ze van u waren,’
stottert Bas verlegen.

Geeft niets. Help maar even dan is het verder wel
goed. ’Gelukkig is de Kerstman niet boos en
opgelucht helpt Beertje Bas hem de pakjes weer op
de slee te leggen. Wel jammer…
Bedankt voor je hulp, Bas. Zeg, heb jij nog wensen
voor Kerstmis? Want eerlijkheid wordt altijd
beloond.’
Bas krijgt een kleur, hij staart naar zijn poten en

Hohoho,’lacht de Kerstman. Nou wie weet, Bas…’De
Kerstman geeft hem een knipoog en stapt op zijn slee.
Dan spoort hij zijn rendieren aan om te vertrekken.
Als Bas de volgende morgen beneden komt ligt er een
mooi, rood pakje onder de kerstboom. Zijn naam staat er
in sierlijke letters op geschreven. Bas maakt zijn
cadeautje snel open en een prachtige witte politieauto
komt tevoorschijn. De auto heeft blauwe knipperlichten
én een loeiharde sirene! Dank u wel, Kerstman!’ lacht Bas
blij.
‘Wat goed dat de Kerstman dat wist,’ zegt mama
verbaasd.
‘Ja, mam,’ zegt Bas plechtig, want eerlijkheid wordt
beloond!’

Het bestuur en alle vrijwilligers van
Stichting Speelotheek Gieten
wensen iedereen alvast

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar!

Volgende nieuwsbrief: maart 2021
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