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

Lente: tijd voor buitenspeelgoed!
Het is lente en hierdoor kunnen kinderen weer lekker buiten spelen met het buitenspeelgoed van de Speel-O-Theek. Gelukkig zien we in de uitleen dat het buitenspeelgoed al
door velen wordt geleend. Onze trampolines en glijbanen staan ook te trappelen om uitgeleend te worden.

NLdoet actie
Op 11 en 12 maart werd de NLdoet actie van het Oranjefonds gehouden.
Op vrijdagochtend 11 maart hebben medewerkers van het bedrijf Carlisle en studenten van Landstede uit Zwolle meegeholpen met het schoonmaken van het
speelgoed van de Speel-O-Theek. Het was
een gezellige en productieve ochtend.
RTV IJsselmond is langs geweest en heeft
opnames gemaakt van de NLdoet actie.
Deze kun je op YouTube terugzien. Het
speelgoed staat weer schoon in de schappen. Ons verzoek aan jou bij het inleveren
van geleend speelgoed: wil je het schoon inleveren? Ieder kind speelt graag met fris en
schoon speelgoed, samen kunnen we hiervoor zorgen!

Sponsor ons gratis!
Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk om ons GRATIS te sponsoren.
Ga de volgende keer dat je iets online gaat kopen eerst naar onze website
www.speelotheekhobbelpaard.nl. Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken, verschijnt
een overzicht van ruim 450 webwinkels, waaronder Bol.com,
Zalando en Intertoys, noem maar op!
Elke aankoop bij één van deze bedrijven levert de Speel-O-Theek
commissie op, terwijl jij gewoon dezelfde prijs betaalt, het kost je
dus niets extra. Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt
laten bezorgen. Je kunt terecht bij 4500 restaurants waarbij elke
bestelling of reservering ons geld oplevert. Hiervan kunnen wij
leuk nieuw speelgoed aanschaffen. Dus wil je aan ons denken als
je bij een webwinkel of eten gaat bestellen?!
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Meedoenbon
Misschien heb je wel eens gelezen of
gehoord van de Meedoenbon van de
Gemeente Kampen. Deze bon geeft
aan dat de Gemeente Kampen het
belangrijk vindt dat iedereen mee kan
doen aan sportieve of sociaal-culturele
activiteiten, ook als je een laag inkomen hebt. Bij ons kun je ook de Meedoenbon inleveren voor een lidmaatschap van 3 jaar. Het aanvragen en de
voorwaarden voor de Meedoenbon
kun je vinden op de site van de
Gemeente Kampen.

Speelgoed kapot?
Het kan gebeuren: bij het spelen gaat
het speelgoed kapot. Wat nu? Wanneer je kapot speelgoed hebt, wil je zo
eerlijk zijn om dit aan ons door te
geven? Wanneer het mogelijk is, zullen
we onze klusjesman vragen dit speelgoed te repareren. Als kapot speelgoed
niet doorgeven wordt, kan het zijn dat
ook jouw kind met kapot speelgoed
speelt en er eventueel voorvallen kunnen voordoen die jij en wij niet willen.
Bij schade gaan we er (afhankelijk van
de schade aan het speelgoed) soepel
mee om. Wil je alle kapotte onderdelen meenemen en dit niet zelf gaan
repareren/plakken? Zo kunnen wij er
bij de aanschaf van nieuw speelgoed
rekening mee houden en ervoor zorgen
dat er stevig en veilig speelgoed aangeschaft wordt.

Nieuw contributiejaar
Het nieuwe contributiejaar is weer begonnen. Deze maand zijn/worden de lidmaatschapsgelden geïncasseerd en de nieuwe lidmaatschapskaarten uitgereikt onder alle
leden. In het eerste kwartaal van 2016 hebben we overigens 20 nieuwe leden mogen
inschrijven: welkom! Door deze ledengroei kunnen we zeker nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Heb je belangstelling, meld je aan. Zie onze website voor meer informatie.

Sluitingsdata
27 april (Koningsdag)
5 mei (Hemelvaartsdag)
9 juni (slotavond avondvierdaagse)

Sponsor ons GRATIS
met maar één klik:
sponsorkliks.com

