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De stemmers bepalen de winnaars!
Begin juli is de vakjury, bestaande uit bloggers, vloggers, vertegenwoordigers van de handel, een
pedagoog, een ontwikkelingspsycholoog en spellendeskundigen bijeengekomen om aan de hand
van criteria voor goed speelgoed te bepalen welke artikelen het logo “genomineerd 2018”
toegekend kregen.
De consument bepaalt de winnaars “Speelgoed van het Jaar” in de zeven verschillende
leeftijdsgroepen door hun stem uit te brengen, dat kan op verschillende manieren:
- op 16 september in Hoorn op de Speeldag, www.speeldag.nl en
- tot en met 4 november via www.speelgoedvanhetjaar.nl
De artikelen met de meeste stemmen in de 7 leeftijdsgroepen worden als winnaars uitgeroepen.

Stem en Win en/of Kleur en Win Speelgoed
Wie stemt of de kleurplaat inkleurt kan genomineerd speelgoed winnen. Voor beide wedstrijden
worden in iedere leeftijdsgroep winnaars bepaald. De kleurplaat kan worden gedownload via de
website en moet op 1 november a.s. in het bezit zijn van de organisatie.
Klassen van de basisscholen en andere groepen kunnen ook meedoen. Zij kunnen het speelgoed
van een hele categorie winnen. Kijk op www.speelgoedvanhetjaar.nl/kleurplaat.

stem en win speelgoed
www.speelgoedvanhetjaar.nl
Verkiezing Speelgoed van het Jaar – in het kort
Ieder jaar wordt de Verkiezing Speelgoed van het Jaar gehouden, in 2018 voor de 45ste keer.
Door een vakjury zijn in 7 leeftijdsgroepen in totaal 31 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 7 november wordt bekend gemaakt welke artikelen Speelgoed van het Jaar 2018 zijn
geworden. Op de website zal de uitslag vanaf 16.00 uur te zien zijn.

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