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Persbericht oktober 2016 

Stem en maak kans op speelgoed 
en stuur de kleurplaat in vóór 7 november 

Op www.speelgoedvanhetjaar.nl kan iedereen stemmen. Alle informatie over de 

genomineerde artikelen, het juryoordeel, vaak een filmpje, is op de site te vinden.  

Ieder die stemt vóór 7 november, maakt kans op het genomineerde speelgoed! 

Op 9 november a.s. wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn in de verschillende 

leeftijdsgroepen. 

 

Kleur en Win Speelgoed 

Wie genomineerd speelgoed wil winnen, kan ook de kleurplaat inkleuren. Ook hier is 

er in iedere leeftijdscategorie één winnaar. Bij veel speelgoedspeciaalzaken ligt de 

kleurplaat klaar maar die kan ook worden gedownload op de website. 

Zorg er voor dat de kleurplaat op 6 november a.s. in het bezit is van de organisatie. 

Klassen van de basisscholen kunnen ook meedoen. Zij kunnen het speelgoed van een 

hele categorie winnen. Kijk op www.speelgoedvanhetjaar.nl/kleurplaat.  

Like Speelgoed van het Jaar op Facebook 

 
Verkiezing Speelgoed van het Jaar – in het kort 

Ieder jaar wordt de Verkiezing Speelgoed van het Jaar gehouden, in 2016 voor de 43ste keer. 

Door een vakjury van 11 personen zijn in 6 leeftijdsgroepen in totaal 30 artikelen gekozen. 

Alle artikelen, met een omschrijving, het juryoordeel en een toelichting door een 

ontwikkelingspsycholoog, evenals afbeeldingen van de artikelen, vaak meer informatie en een 

filmpje, zijn op www.speelgoedvanhetjaar.nl te vinden.  

Op 9 november wordt door Keet! van Telekids bekend gemaakt welke artikelen Speelgoed van 

het Jaar 2016 zijn geworden. De uitslag is via een livestreamverbinding te volgen (kijk op de 

site voor de juiste tijd). Vivian den Hollander, de bekende kinderboekenschrijfster, zal een 

verhaal voorlezen dat zij ter gelegenheid van de bekendmaking heeft geschreven. Op de 

website zal de uitslag vanaf 13.00 uur zijn te vinden.  

 

De Verkiezing Speelgoed van het Jaar wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van 

Telekids en Bart Smit, bol.com, Intertoys, Top1Toys, Toys2Play, Toychamp en ToysXL.  
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