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Opvoedingsondersteuning

Naast de spelotheek is er ook een
 aanbod van opvoedingsondersteuning.

Opvoeden doe je elke dag en vaak gaat 
dit gepaard met grote en kleine vragen. 

Wens je enkele tips, advies of informatie 
rond opvoeding? Dan kan je terecht in 

de spelotheek. 

Maak een afspraak met Wendy via
spelotheek@ocmwdepanne.be

Je kan het aanbod van de spelotheek 
terugvinden op

http://www.depanne.be/spelotheek-
de speelplaneet

 

Een initiatief van OCMW De Panne
Koninklijke Baan 10, 

8660 De Panne 

t/058-42 97 80 - f/058-41 22 82

spelotheek@ocmwdepanne.be

www.depanne.be

Terug-
brengen

Controleer voor het terugbrengen het 
speelgoed op volledigheid en schade.

Spelotheek 
De Speelplaneet 

Als het kriebelt moet je spelen



Wat is een spelotheek?

Je ontleent bij de spelotheek speelgoed net 
zoals je boeken ontleent bij de bibliotheek.

Ben je op zoek naar een spel dat jouw kind 
kan helpen leren lezen, rekenen of dat de 
motorische ontwikkeling stimuleert? 

Kom gerust eens binnen in de spelotheek en 
ontdek ons volledig aanbod!
In onze kasten met speelgoed kan je het       
volgende terugvinden: 

. Gezelschapsspelen: 
monsters in het meer, la cucaracha, 
vuurdraken, hop in galop, sprookjesboom-
spel, lieveheerbeestjesspel, reis om de 
wereld ...

. Fantasie- en creatief materiaal: 
goocheldoos, voeldoos, auto’s, poppenkast 
Haba, piratenschip, maximix, parachute ... 

. Taal en denkspelen: 
vloerpuzzel, doolhof, parenspel, fotospel, 
quiz-spellen, wie is het?, rekenkaarten, 
elektro naar school ...

. Bouw- en constructiespelen: 
junior bouwstenen, knikkerbaan, magnetics, 
clics, nopperstenen, houten constructiespel, 
smartmax ...

. Reuzenspelen en buitenspelen: 
xxl tangram,vier op een rij, voetbaltafel, 
toren van Pisa, kubb, floor surfer, tennisnet, 
balanceerwip ...

Openingsmomenten 

Veurnestraat 278
8660 De Panne 

058-42 22 91
spelotheek@ocmwdepanne.be 

 

1ste woensdag en 3de vrijdag van 
de maand van 15.00u tot 18.00u

Voor
wie? Voor

wat?

Uit-
lenen

De spelotheek is er voor kinderen en 
jongeren tussen 6 en 12 jaar, hun ouders, 
grootouders, leerkrachten, scholen, jeugd-
verenigingen, onthaalouders, crèches …

Het lidmaatschap bedraagt: 

* € 3 per gezin uit De Panne met 1 kind

* € 5 per gezin uit De Panne met 
   meerdere kinderen

* € 5 per gezin uit andere gemeenten     
met 1 kind

* € 8 per gezin uit andere gemeenten     
met meerdere kinderen 

Je kan per kind 3 stukken speelgoed 
ontlenen waarmee je je 4 weken lang kan 
uitleven.

De uitleenperiode van het speelgoed
kan 1x gratis verlengd worden. 

Verlengen kan telefonisch op het nummer 
058-42 22 91 of via mail 
spelotheek@ocmwdepanne.be 

03/01/2018 19/01/2018
07/02/2018 16/02/2018
07/03/2018 16/03/2018
04/04/2018 20/04/2018
09/05/2018 18/05/2018
06/06/2018 15/06/2018
04/07/2018 20/07/2018
01/08/2018 17/08/2018
05/09/2018 21/09/2018
03/10/2018 19/10/2018
07/11/2018 23/11/2018
05/12/2018 21/12/2018


