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Speel-O-Theek ‘t Hobbelpaard Kampen, voor eindeloos speelplezier!

Nieuw speelgoed:
Lente! Tijd om buiten te spelen met o.a. dit nieuwe speelgoed...
* Regenboogparachute
* Plasma car
* Kerby stoepranden
* kruiptunnel
* minigolfset
* verkeersborden
* trampoline (= vervanging)
Ook nieuw zijn de regenboog- en pastelvriendjes (deze worden toegevoegd bij de 2 Grimm’s sets: Romaanse blokkendoos en regenboog).
Nagenoeg al dit speelgoed is gecodeerd en kan geleend worden.

Sluitingsdata op
donderdagavond
De volgende
donderdagen zijn
we gesloten:




26 april (lampionnenoptocht)
10 mei (Hemelvaartsdag)
7 juni
(avondvierdaagse)

Bij de uitleen wordt met deze
dagen al rekening gehouden: de
inleverdatum wordt automatisch
op de dinsdag volgend op de
(donderdag)sluitingsdag gezet.
In de meivakantie
zijn we trouwens
gewoon geopend!

Aangezien wij nog meer wensen hebben en ook tips van leden hebben
gekregen, doen we mee met nieuwe acties vermeld in deze nieuwsbrief
(Albert Heijn en collecte Oranjefonds). Wil je ons weer steunen?

Albert Heijn Lovinkstraat sponsoractie
De Albert Heijn Lovinkstraat sponsort
€ 10.000,-- onder verenigingen.
Van 23 april t/m 2 juni ontvang je bij
besteding van elke € 15,- aan boodschappen een voucher aan de kassa met
een unieke code. Deze code kun je
invullen op een website en aan de hand
van de aantallen codes die zijn ingeleverd,
wordt het bedrag van € 10.000,- verdeeld
onder de deelnemende verenigingen.
LET OP: je kunt de vouchers ook bij
ons inleveren!

Reserveren speelgoed
zomersluiting
Dankzij ons nieuwe computersysteem is het vanaf heden al
mogelijk speelgoed te reserveren
voor de zomersluiting.
En goed nieuws!
We zijn vanaf dit jaar niet meer
de maanden juli en augustus
gesloten, maar onze sluiting loopt
nu parallel met de (basisschool)
zomervakantie. Dit betekent dat
wij dit jaar dicht zijn van:

21 juli t/m 2 september
Tijdens de zomersluiting mag
ieder lid gewoon weer één stuks
extra speelgoed lenen.

Lever de
vouchers
bij ons
in!
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Exit gele uitleenkaartjes
Op 12 april zijn we gestart met ons automatiseringssysteem. De gele uitleenkaartjes verdwijnen nu
langzaam maar zeker naar het archief!
We moeten even wennen aan het systeem, maar het
is zeker een vooruitgang omdat onze vrijwilligers
minder handelingen hoeven te verrichten. We hopen
dat jullie als leden ook de voordelen zullen ervaren.
Het controleren en tellen van speelgoed door onze
vrijwilligers bij inname blijft echter wel ongewijzigd.
Let je er op dat de uitleenperiode niet meer per WEEK maar nu per DAG
gaat (inleveren uiterlijk 21 dagen na de leendag)?!
Eenmalig verlengen kan (mits het speelgoed niet gereserveerd is): stuur
ons een mail met je lidnummer of bel ons even tijdens de openingstijden.
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Rabobank Clubkas
Campagne
Op 14 april jl. werden de cheques
uitgereikt van de Rabobank
Clubkas Campagne.
Tijdens een feestelijke uitreiking
op de Koggewerf mochten we
als Speel-O-Theek een mooie
cheque van € 325,15 in
ontvangst nemen.
We willen alle stemmers en de
Rabobank enorm bedanken voor
dit fantastische bedrag!

Collecte Oranjefonds
Van 22 t/m 26 mei gaan we voor het Oranjefonds collecteren
in de wijk Cellesbroek. We zijn nog op zoek naar collectanten,
dus meld je bij ons aan als je wilt helpen.
Het is vanaf heden al mogelijk online een donatie doen via
de website oranjefondscollecteonline.nl. Help je mee?
Maar liefst de helft van de collecte-opbrengst is voor de
Speel-O-Theek. Hoe leuk is dat!

Buitenspeeldag 13 juni
Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar de
Nationale Buitenspeeldag gehouden. Op die dag
worden overal in ons land straten afgesloten voor
verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar
hartenlust kunnen spelen.
Dit jaar gaan wij samen met wijkcentrum Reyersdam een leuke middag
organiseren voor alle kinderen. Meer informatie volgt via de social media
kanalen en onze website. Zet deze datum alvast in je agenda!

Giften!
De laatste maanden hebben we leuke
giften mogen ontvangen. Hierbij een
overzicht mocht je ze gemist hebben
in onze “spelletjeskast”:

het spel van Sneeuwwitje

Yali

Ligretto

nopjespuzzel

Spelend leren Op de boerderij

Set

Flits Quiz sQula

dammen

schaken

Bolle Buiken en
Kleine Koters Beurs
LEUKE TIP:
Op zaterdag 12 mei wordt
de BBKK-beurs georganiseerd:
een lokale beurs op het gebied
van zwangerschap, opvoeding,
kinderen en alles wat daarbij
komt kijken. Lekker shoppen,
rondsnuffelen, ontspannen en de
kinderen kunnen heerlijk spelen
met... ons speelgoed :)
Wij zijn er weer bij!
De beurs is op 12 mei van
10.00 - 16.00 uur in restaurant
MaGreet, Burgwal 45 in Kampen.
Welkom!

Lever de
vouchers
bij ons
in!

