
 

Speelotheek Dieren 
speelgoed voor allerlei leeftijden * spelletjes * puzzels * ouder-kind ochtend (STEP) 

 

  

Waarom een speelotheek? 

Al spelend leren kinderen van alles! Naast het speelplezier ontwikkelen ze ook hun 
motoriek, denkvermogen, taal en sociale vaardigheden. Het is dus belangrijk dat 
speelgoed bij de ontwikkelingsfase van het kind past De speelotheek biedt u de 
mogelijkheid om altijd over gevarieerd speelgoed te beschikken. De speelotheek 

heeft allerlei soorten speelgoed voor kinderen vanaf ongeveer 3 maanden. Het zelf 
aanschaffen van speelgoed is echt niet altijd nodig. Tijdelijk lenen is een hele goede 

optie. En dat kan bij de Speelotheek. Kom ook en laat u verrassen! 

Meer informatie: 
www.speelotheekdieren.nl  

            Onze abonnementen 

Wanneer u het leuk vindt om lid te worden, kunt u kiezen uit de volgende soorten lidmaatschap: 

 € 20,00 per jaar voor: 1 stuk speelgoed of spel + 1 puzzel per keer 

 € 25,00 per jaar voor: 3 stuks speelgoed en/of spellen + 2 puzzels per keer 
 € 30,00 per jaar voor: 5 stuks speelgoed en/of spellen + 3 puzzels per keer 
 Wanneer u in het bezit bent van een Gelrepas mogen wij u een gratis abonnement aanbieden. 

Step: onze ouder en kind ochtend  

De Speelotheek organiseert samen met de bibliotheek eens in de twee weken op vrijdag een gratis ouder-kind ochtend.  
Iedereen is welkom, ook wanneer u (nog) geen lid bent van de Speelotheek.  

Hoe ziet een ochtend eruit: 
 Vanaf 9.30 uur staat de thee en limonade klaar. Tijdens deze vrije inloop kunnen kinderen een puzzel maken  

 Om 9,45 uur wordt er voorgelezen uit een mooi prentenboek, passend bij het seizoen 
 Vanaf 10.00 uur kunnen de kinderen vrij spelen 
 Om 10.30 uur gaan we opruimen en sluiten we de ochtend samen af met een dansje en liedje  

Data:  12 jan, 26 jan, 9 feb, 23 feb, 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni, 6 juli 


