NIEUWSBRIEF november 2016
NIEUWE VRIJWILLIGER
Hallo allen,
Sinds september 2016 ben ik, Loes van Endschot, vrijwilliger binnen Speelotheek
De Santenkraam.
Ik ben moeder van twee zoons (4 & 5 jaar), daarnaast werk ik als
opleidingsfunctionaris binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke
beperking. Ik heb er inmiddels 2 inwerkdiensten op zitten binnen de speelotheek
en ik heb het er naar mijn zin :)
De speelotheek is naar mijn mening een goede, leuke en gezellige manier voor
kinderen om met het materiaal (wat wordt uitgeleend) te spelen, er van te
leren/ontwikkelen en om divers speelgoed uit te proberen . Ik zie jullie graag
tijdens een uitleenmoment!
Groetjes, Loes

NIEUW SPEELGOED

In de maand november hebben we heel
veel nieuw speelgoed gekocht.
Wellicht heb je het al in de speelotheek
gezien: verschillende puzzels (o.a. van
Rupsje nooitgenoeg) en spelletjes (zoals
Poepie Knor en Bumba),
dreumesspeelgoed, een nieuwe Clics set,
een duplo set, een mooi kasteel, een
krokodil verkleedpak, een emotie
stempelset en op verzoek van een van
onze leden Electro.

SPEELGOED UITGELICHT

We hebben het al even in de uitleen: Ogobild Pod.
Deze set bestaat uit flexibele kunststof stokken en ballen, waar je een
hut mee kunt maken, maar ook bijvoorbeeld een grote bal waar je mee
over kunt gooien.
Oftewel heel apart en origineel. Ideaal voor actieve, fantasierijke
kinderen. Zeker de moeite waard om een keer te lenen!

Speelgoed van de speelotheek naar ‘Spel aan huis’

Regelmatig vullen wij ons assortiment aan met nieuw speelgoed. Hierdoor
moeten we ook afscheid nemen van speelgoed omdat onze ruimte beperkt
is. En graag steunen wij goede doelen en mooie initiatieven die ervoor
zorgen dat nog meer kinderen toegang hebben tot leuk, leerzaam en
divers speelgoed.
Afgelopen week is er een mooi pakket speelgoed naar ‘Spel aan Huis’
gegaan, zie hieronder de foto. Spel aan Huis is een preventief programma
voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. De
spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie en wordt verzorgd door
stagiaires van een (sociaal) pedagogische opleiding.
Doel van het programma is het spel van een kind verbreden en verdiepen
door middel
van gerichte spelstimulering. Het opdoen van nieuwe spelervaringen
bevordert het spelenderwijs leren van kinderen. Spelstimulering kan er
ook toe leiden dat lastig gedrag afneemt en plezierige contacten tussen
ouders en kinderen toenemen.
Dit preventieprogramma is een landelijk ontwikkeld programma wat lokaal
in Breda wordt uitgerold door Surplus met als doel het stimuleren van de
spelontwikkeling van kinderen, met een actieve rol voor ouders.
Meer weten? Ga naar http://www.spelaanhuis.nl/

AGENDA

Za 3-12
Za 24-12 t/m wo
4-1
Za 25-2 en wo 13-2017
Za 18-3-2017

Gewoon geopend ondanks
Sinterklaasweekend ☺
Gesloten vanwege kerstvakantie
Gesloten vanwege
carnavalsvakantie
Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Met vriendelijke groet,
De medewerkers van speelotheek de Santenkraam

Volg ons op Facebook of Twitter!
Mocht je het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief niet op prijs stellen, klik
dan hier om je e-mail adres van onze mailinglijst te laten verwijderen.

