
 

Nieuwsbrief 10 ~ september  2016 

Openingstijden 

De zomervakantie is weer voorbij, wat inhoudt dat we weer 5 dagdelen per week open zijn. 
De maandagavonden werden goed bezocht, gelukkig waren onze leden op de hoogte van de 
zomersluiting. Ook onze vrijwilligsters hebben van hun welverdiende vakantie kunnen 
genieten en staan weer voor u klaar in het nieuwe seizoen.  

Tijdens de herfstvakantie van de basisscholen in de regio Noord (15 t/m 23 oktober) is de 
speel-o-theek gewoon geopend.  

Burendag 24 september  

Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts en een 
jaarlijks terugkerend feest.   

Door het hele land worden buurtbewoners uitgenodigd een kijkje te nemen bij activiteiten in 
hun buurt. Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de Burendag en hebben we Open Huis 
gehouden op zaterdag 24 september van 11.00 tot 16.00 uur. Helaas was er weinig 
belangstelling vanuit de buurt, wat voor een gedeelte te wijten was aan het mooie weer. 

Woensdagmiddag 5 oktober bij de speel-o-theek: 

Fiederelsmuziek 

Els Volkerijk is een van onze zeer enthousiaste sponsoren en 
komt voor een gezellige demonstratie van haar muzieklessen 
naar de speel-o-theek.  

Els: “Op woensdag 5 oktober om 14.00 uur en om 14.45 uur 
geef ik weer 2 demolessen!! 

Kom gezellig meedoen op het ronde kleed, zingen, dansen, 
gebarenspelletjes en natuurlijk de bellenstokjes en stokjes om 
heerlijk mee te tikken en trommelen! 

Muziekles geef ik o.a. op het kinderdagverblijf Babbels aan 
kinderen van 0 tot 4 jaar en sinds enige jaren doe ik dat ook bij 
mij thuis in de muziekkamer ‘Fiederelsmuziek’ voor baby’s en 
voor groepjes kinderen van 1 t/m 4 jaar met hun begeleiders. 

Het is elke keer genieten voor ouder en kind! 



 

Vanaf zaterdagochtend 5 november start er een nieuw blok van 7 lessen bij mij thuis, dat 
loopt t/m 17 december. Ben je nieuwsgierig en wil je inschrijven? Ga dan naar 
www.fiederelsmuziek.nl“.  

Voor deze demolessen kun je gewoon naar de speel-o-theek komen om mee te doen. Er zijn 
twee starttijden, om 14.00 uur en om 14.45 uur. Muziek is de taal voor iedereen! 

Speelgoednieuws 

In de speel-o-theek krijgen we geregeld de vraag of we ook LEGO® Classic bouwstenen 
uitlenen (de kleinere bouwstenen). We hebben deze bouwstenen en bouwpakketten niet in 
ons assortiment. Meer vanwege praktische redenen, het is teveel telwerk voor zowel de 
leden als de vrijwilligsters, het is moeilijker te coderen en het raakt makkelijker tussen je 
eigen Lego steentjes, een heel uitzoekwerk als het weer teruggebracht moet worden. 

Brikkon doorbouwsets 
Wel hebben we 2 sets met houten doorbouwplaten 
aangeschaft, een nieuw product om met behulp van je eigen 
legoblokjes iets moois te creëren. De ene set is een kasteel en 
een katapult en de andere set is een boom en een vogel. Je 
kan b.v. een boomhut in de boom maken en de vogel kan je 
de kleuren geven die jij mooi vindt. De sets zijn geschikt voor 
kinderen vanaf 7 jaar. 

Deze doorbouwconstructies zijn bedacht en ontwikkeld door vijf Rotterdamse ontwerpers. 
De kinderen kunnen zelfs een foto met hun creatie versturen naar mooi@brikkon.nl, elke 
maand geven zij een prijs aan het mooiste bouwwerk!  

Al langer in de uitleen voor je eigen LEGO® zijn de grondplaten met wegdelen erop zoals een 
rotonde, een bocht en een zebrapad. Bouw daarmee je eigen dorp met huizen, garages en 
auto’s. 

Squla 

Sinds september in de uitleen: het familiebordspel van 
Squla. Squla is een online oefenprogramma voor 
kinderen in groep 1 t/m 8 en de brugklas. Squla is niet 
alleen online te spelen, maar nu ook in de vorm van een 
leerzaam bordspel. Het Squla familiebordspel is 
gebaseerd op de gelijknamige app die al meer dan 
200.000 keer gedownload is. Het bordspel is ontwikkeld 
door onderwijsspecialisten en game-experts. Heel leuk 
om met verschillende leeftijden te spelen omdat je een 
vraag krijgt op je eigen niveau en de strijd dus 
gelijkwaardig is.  



 

Op de website van Squla staan allerlei uitlegfilmpjes 
https://www.squla.nl/voorbeelduitlegfilmpjes die haarfijn die moeilijke rekenstrategie of 
spellingregel uitleggen. De filmpjes zijn geschikt voor kinderen in de groepen 1 t/m 8. 
Sommige uitlegfilmpjes worden gepresenteerd door Dolores Leeuwin (bekend van het 
Klokhuis). 

Binnenkort in de uitleen: Squla Flitsquiz. Een kaartspel met meer dan 100 uitdagende vragen 
over verschillende basisschoolvakken. Draai een kaart open op tafel en bedenk het goede 
antwoord.  

 Groen blikje voor groep 1-3 
 Oranje blikje voor groep 4-5 
 Paars blikje voor groep 6-8 

 

De website van de speel-o-theek wordt vernieuwd. Deze zal 
binnenkort online gaan en is makkelijker te bekijken op een 
mobiele telefoon of op een tablet. We zullen op onze facebook 
pagina laten weten zodra de nieuwe website klaar is, dus like ons 
op facebook en blijf op de hoogte! 
https://www.facebook.com/blokkendoos 

 


