Nieuwsbrief oktober 2011
Speel-o-theek ’t Gooi is vanaf woensdag 7 september weer geopend na
een lange zomervakantie. Er is weer hard gewerkt door sommige vrijwilligers
om nieuw materiaal in te werken en in de kast te zetten.

Enquête.
Afgelopen maanden hebben we aan u gevraagd om een korte enquête in
te vullen. Niet iedereen heeft hem ingevuld, maar we kunnen toch wel een
paar conclusies trekken: verreweg de meeste leden zijn erg positief over de
speel-o-theek, er is voldoende materiaal, er wordt goed geadviseerd. Er komt
ook naar voren, dat de speel-o-theek meer en vooral wat langer open zou
kunnen zijn. En er kwamen nuttige suggesties voor de aanschaf van nieuw
materiaal. We zullen met uw wensen rekening houden en houden u op de
hoogte.

Nieuw materiaal.
Het volgende materiaal is aangeschaft (u kunt op onze de website kijken
voor afbeeldingen):
Ontwikkelingsmateriaal (D-rubriek):
Fotokaarten “jong en oud”
Fotokaarten “seizoenen”
Fotokaarten & Memory
Maxilotto “natuur”
Lichaamsspel
Toporama
Labyrint in bal

Voor ouderen en slechtzienden:
Scrabble braille en Drie op een rij.
Puzzels (F-rubriek):

Sint en Piet en Suikerfeest.
Gezelschapsspellen (H-rubriek):
Mijn eerste spellen
Rupsenrace
Kolonisten van Catan junior
Sinterklaasspel

Regenwormen junior
Carcasonne junior
Halli Galli junior
Sortino

Themakisten
Vanaf nu kunt u onze themakisten lenen. We hebben er 3 samengesteld en
als u suggesties heeft voor een nieuwe themakist willen we dat heel graag
van u horen! U kunt ze maximaal 3 weken lenen en er zijn geen extra kosten
aan verbonden.
We bedanken de medewerkers die de kisten hebben samengesteld voor hun
inzet.
Inhoud Griezelkist (vanaf 6 jr.):
- Kleur- en knutselbladen in mapje
- Griezelkookboek Roald Dahl
- Griezelmaskers
- Wit laken (spook)
- Magic puzzel Spookhuis (50 stukjes)
- Spel: Heksjes-race
- Handpopen rat en slang
- Vleermuis blinddoek
- Voelzak
- Plakspin
- Piratenooglapje
- Spijkerverbandje

Inhoud Ziekenhuiskist (vanaf 3-4 jr):
- Houten puzzel
- Ziekenhuislotto
- Doktersjas
- Dokterstasje (Fisher Price)
- Doos met verband- en doktersspullen
- Ambulance auto
- Dokter Bibberspel
- Kijkstok met glitters

Inhoud Circuskist (vanaf 3 jr):
- Handpop clowntje lacht-clowntje huilt
- Puzzel Jip en Janneke (60 stukjes)
- Circustrein
- Clownspel
- Bekkens
- 3 jongleerballen
- Tuimeldwergjes
- Houten circus met vrachtauto

Overig nieuws
Het AIC Hilversum gaat een 2-maandelijkse koffieochtend organiseren voor
ouders van volwassen kinderen met (een vermoeden van) autisme. De
ochtenden (van 10.00-12.00 uur) vinden plaats bij het Autisme Info Centrum
(locatie MEEgebouw), Oude Torenstraat 45 in Hilversum. De eerste
koffieochtend is vrijdag 14 oktober, de volgende op 9 december. Vooraf
aanmelden is niet nodig.
Wist u dat, ……
U vanaf nu onze themakisten kan meenemen?
Een verslagje van de open dag van 25 mei op de website staat?
Materiaal dat we op de open dag niet verkocht hebben nog steeds te
koop is?
We 30 en 31 december 2011 gesloten zijn?
U kunt verlengen en reserveren per e-mail,
en dat dit steeds meer gedaan wordt?
Er weer meer foto’s van het materiaal op de website
www.speelotheek-gooi.nl staan?
We een ideeënbus op de website hebben waar u uw wensen en/of
ideeën kunt stoppen?
We een archief gaan aanleggen met alle foto’s en krantenknipsels die
we in het verleden hebben opgespaard?
We meedoen aan de verkiezing van “Speel-o-theek van het jaar 2011”
De uitslag van de verkiezing is februari 2012.

Boekentip
Spelenderwijs leren communiceren (van Simone Griffin en Dianne Sandler).
300 activiteiten en spellen voor kinderen met autisme.
“Dit boek is voor zowel ouders als leerkrachten en andere professionals een
bron van praktische ideeën en degelijk advies.”
Het is aanwezig in de bibliotheek.

