
het 
speelspook- 

krantje 
 

 Zomereditie  2016 



voorwoordje 
Beste lid van spelotheek hetspeelspook, 

 

We zijn fier om je het eerste speelspookkrantje van spelotheek 
hetspeelspook te kunnen bezorgen. 

 

De bedoeling is om enkele keren per jaar een nieuwsbrief te maken met 
belangrijke info en nieuwtjes (bv. nieuw speelgoed, speelgoed in de kijker, 
speciale activiteiten, wistjedatjes,…). 

 

Heel wat info blijft te vinden op de website www.hetspeelspook.be, o.a. een 
catalogus met de namen van de spelen. 

 

We kunnen je al verklappen dat er binnenkort in de spelotheek en op de 
website ook een catalogus met foto’s van de spelen te vinden zal zijn. 

 

We willen je ook al warm maken voor de spelnamiddag op woensdag 19 
oktober in de bib van Harelbeke (meer info volgt). 

 

Met voorstellen, ideeën en vragen, maar ook met ontroerende of grappige 
uitspraken van uw kinderen over de spelotheek, kan je altijd bij ons terecht in 
de spelotheek of via mail info@hetspeelspook.be.  

 

Alvast veel leesgenot en een mooie vakantie met veel speelgenot 
toegewenst. 

 

Speelse groeten van hetspeelspookteam (Sieglinde, Annie, Ria en Nathalie) 

 

P.S. we zijn tijdens de grote vakantie gesloten van 21 juli tot 15 augustus  
 

 

http://www.hetspeelspook.be/
mailto:info@hetspeelspook.be


speelgoed in de 
kijker 

Plan Toys 
• Plan Toys bewijst dat het mogelijk is om kwaliteit 

te combineren met verantwoording nemen op 
ecologisch en sociaal vlak. Plan Toys zet zich in 
om aan de hoogste ethische waarden te voldoen 
terwijl ze innovatief en educatief speelgoed 
maken voor ieder ontwikkelingsstadium van het 
kind. Het speelgoed inspireert  de fantasie van 
kinderen en ondersteunt hierbij de fysieke en 
intellectuele ontwikkeling. 

• Het speelgoed van Plan Toys is gemaakt van 
gifvrije natuurlijke materialen zoals biologisch 
rubberhout, zaagmeel,... en wordt geproduceerd 
met een zo minimaal mogelijke impact op het 
milieu.  

 

 

 



nog een woordje uitleg 

• je maakt je lid van de spelotheek. Aan kinderen wordt 
uitgeleend als zij onder begeleiding van een ouder of 
een vervanger zijn. 

• we zijn open op woensdag van 16u tot 19u 
(uitgezonderd op feestdagen en in eventuele 
sluitingsperiode) 

• het geleende speelgoed wordt proper, schadevrij en 
compleet teruggebracht (inclusief batterijen, 
verpakkingsmaterialen, blad met uitleg,…) 

• het jaarlijkse lidmaatschapsgeld bedraagt €2,5. Dit 
bedrag wordt onmiddellijk betaald bij inschrijving. 

• er kunnen maximaal 3 stukken speelgoed tegelijkertijd 
worden geleend waarvan maximaal 1 stuk lego 

• de uitleenperiode voor een spel bedraagt maximaal 3 
weken 

• de uitleenperiode van een stuk speelgoed kan één 
maal verlengd worden na goedkeuring door een 
medewerker van de spelotheek. 

• de medewerkers zijn steeds bereid om een woordje 
uitleg te geven en te helpen bij het kiezen van geschikt 
speelgoed.  

• het is ook fijn om te zien hoe hetspeelspook mensen 
samenbrengt 

• een spel uitproberen kan gerust ter plaatse.  

 



kleurplaat 



buitenspeelgoed 

Fins 
werpspel 

 kubbs slingerspel 

En nog 

veel 

meer ….    


