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Persbericht
Speelgoed voor de kleinsten tot en met spellen voor 12+,
de vakjury heeft genomineerd!
Het aanbod in speelgoed is heel ruim, zo ruim dat het handig is dat de Verkiezing Speelgoed van
het Jaar speelgoed nomineert. Vooral dat aangegeven is waarom dit speelgoed door de vakjury is
gekozen, helpt bij het maken van een keuze.
Dit jaar zijn artikelen genomineerd waarmee het kind van alles kan ontdekken, mee kan
programmeren, bouwen, de motoriek oefenen, of de hersens laten kraken. En nog meer. Maar
vooral: er valt heel veel plezier mee te beleven.
De vakjury, bestaande uit journalisten, vertegenwoordigers van de handel, pedagoog,
ontwikkelingspsycholoog en spellendeskundigen, zijn eind juni bij elkaar gekomen om het
ingezonden speelgoed te beoordelen. Dat betekende voor de juryleden spelen en beoordelen en
keuzes maken.
Alle genomineerde artikelen staan op www.speelgoedvanhetjaar.nl Van ieder product is een
omschrijving, de mening van de jury en een toelichting van de ontwikkelingspsycholoog te vinden.
Vaak ook meer informatie en een filmpje.
De consument bepaalt uiteindelijk welke artikelen winnaar worden in de verschillende
categorieën. Dat kan ook door vóór 6 november op het favoriete speelgoed te stemmen op
www.speelgoedvanhetjaar.nl
Amsterdam, augustus/september 2016
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de vakjury bestaat uit een vertegenwoordiging uit verschillende disciplines, journalisten,
speelgoedinkopers en –detaillisten en pedagogen
op www.speelgoedvanhetjaar.nl zijn alle genomineerde artikelen te vinden
de winnaars in de zes leeftijdsgroepen worden door de consument bepaald
op www.speelgoedvanhetjaar.nl kan iedereen tot en met 6 november stemmen
spelen en stemmen met het genomineerde speelgoed kan ook op 18 september in Hoorn, zie
www.speeldag.nl
bij alle speelgoedspeciaalzaken zijn kleurplaten af te halen. In iedere leeftijdscategorie wordt één
winnaar bepaald. Hij of zij krijgt een van de genomineerde artikelen
de kleurplaat is ook vanaf de site te downloaden
hulp jury wordt gezocht. Meer informatie op de site
op 9 november worden de winnaars bekend gemaakt

Voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Op www.speelgoedvanhetjaar.nl zijn alle teksten, afbeeldingen, het logo en nog meer te downloaden.
Informatie bij Miesje van Rijn

Verkiezing Speelgoed van het Jaar, Postbus 96070, 1006 EB Amsterdam, telefoon 020 6100820
www.speelgoedvanhetjaar.nl, e-mail: info@speelgoedvanhetjaar.nl

