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Opvoedspreekuur OKC
Wilt u wel eens praten over opvoeden? Heeft u een vraag of een probleem 
over opvoeden? Kom dan een keer naar het (inloop)spreekuur om te praten 
met een opvoedadviseur. U hoeft echt geen grote problemen te hebben om 
eens langs te komen. Praten over opvoeden en tips krijgen om de opvoeding 
van uw kind makkelijker of prettiger te maken is altijd fijn. Dat kan met de op-
voedadviseur van het OKC.

Openingstijden
Speel-o-theek Gaasperdam
Maandag 13.30-16.30
Woensdag spelinloop: 12.30-15.30 (geen uitleen)
Donderdag: 13.30-16.30
Vrijdag: 13.30 - 16.30

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Speel-o-theek Gaasperdam 
OKC Gaasperdam
Reigersbos 309 
Tel: 06-13981655
E-mail: speelotheekgaasperdam@swazoom.nl

SPEEL-O-THEEK
AMSTERDAM

www.swazoom.nl



Kinderen kunnen bij de Speel-o-theek:
• Steeds verschillend speelgoed lenen. 
• Samenspelen.
• Spelen met ander speelgoed dan thuis.

Ouder(s) kunnen bij de Speel-o-theek:
• Elkaar ontmoeten.
• Advies krijgen over spel en speelgoed.
• Advies krijgen over speelgoed dat past bij de ontwikkeling van hun   
 kind(eren).

Het speelgoed:
Een kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden zoals lichamelijk, verstan-
delijk en emotioneel. We hebben speelgoed dat hierop aansluit.
• Bewegingsmateriaal, als springtouwen, ballen en fietsjes.
• Constructiemateriaal, als blokken en lego.
• Expressie- en creativiteitsmateriaal, als kralen/ rijgspellen en   
 muziek.
• Fantasiemateriaal als poppen, keukenspullen en verkleedkleren.
• Gezelschapsspellen, als Drie op ’n rij en Pisatoren.
• Puzzels, als telpuzzels, vormenplank en insteekpuzzels.
• Spelletjes, als memory en woordspelletjes.
• Zintuigelijk voor de allerkleinsten, als stapeltorens, smartframes   
 en rammelaars.

Ook is het speelgoed onderverdeeld naar leeftijd:
• Groen 0-2 jaar
• Wit 2-3 jaar
• Geel 3-5 jaar
• Blauw 5-8 jaar
• Rood 8-12 jaar
We hebben mappen met daarin uitleg en plaatjes van al het speelgoed. Zo 
kunt u makkelijk zoeken naar speelgoed om te lenen.

Algemene Spelregels:
• Kinderen komen samen met hun ouder(s)/verzorger(s).
• De ouder(s)/verzorger(s) letten zelf op hun kind(eren) en zorgen er  
 voor dat speelgoed waarmee gespeeld is ook weer opgeruimd   
 wordt. 
• Roken is uiteraard niet toegestaan, eten ook niet, drinken is geen pro  
 bleem. 

Regels voor het uitlenen:
• U kunt per kind maximaal drie stuks speelgoed lenen voor maxi  
 maal drie weken. 
• U kunt speelgoed maximaal één keer verlengen met 1 week. Ver-  
 lengen is ook telefonisch mogelijk tijdens de openingstijden van de  
 speel-o-theek.
 Tevens is verlengen per e-mail mogelijk. 
• Wanneer u geleend speelgoed te laat terug brengt rekenen we 
 € 0,10 boete per dag voor het geleende speelgoed samen.
• Speelgoed wordt altijd schoon, compleet en onbeschadigd uitgeleend  
 en moet in deze staat weer worden teruggebracht. Speelgoed dat niet  
 schoon is, kunt u in de speel-o-theek alsnog schoonmaken. Voor speel- 
 goed dat incompleet terugkomt, rekenen we € 0,50 per missend on- 
 derdeel. Indien u later nog onderdelen terugvindt, dan kunt u deze inleve- 
 ren en ontvangt u € 0,25 per onderdeel. Wanneer speelgoed tijdens de  
 uitleenperiode onherstelbaar  beschadigd is, vragen wij u een passende  
 vergoeding hiervoor. 

De kosten van een lidmaatschap zijn:
€ 2,50 per jaar voor een gezin met één of meerdere kinderen. U kunt zich 
ALLEEN inschrijven als u een identiteitsbewijs en een poststuk (iets waar uw 
adres op staat) meeneemt.

Spelinloop
Kinderen kunnen hier met andere kinderen spelen en met verschillende 
spelmaterialen.Ouders kunnen hier terecht voor informatie en advies over spel, 
speelgoed en opvoeden. De spelinloop in de speel-o-theek is er voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar met hun ouders. 
Tijdens de spelinloop wordt er geen speelgoed uitgeleend.
- Speel-o-theek Gaasperdam: Woensdag 12.30 -15.30 uur. 


