Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Speel-O-Theek - Nr. 16 - december
2018

Speel-O-Theek 't Hobbelpaard Kampen, voor eindeloos speelplezier

Nieuwsbrief nieuwe stijl
Onze nieuwsbrief heeft een volledig nieuwe opmaak gekregen. Hiervoor is gekozen
om de nieuwsbrief aantrekkelijker en overzichtelijker te maken voor zowel het lezen
op de computer als op mobiele apparaten. Wij hopen dat deze nieuwe nieuwsbrief
je bevalt!

Kerstvakantie
Na een druk jaar zijn onze
vrijwilligers aan een kleine pauze
toe. In de kerstvakantie (week 52
en week 1) is de Speel-O-Theek
gesloten.
De laatste uitleenmogelijkheid van
2018 is op donderdag 20
december van 19.00 – 20.30 uur.
Op dinsdag 8 januari 2019 staan
onze vrijwilligers weer voor je klaar!

Speelgoed van het jaar
In november zijn de winnaars van het Speelgoed van het Jaar bekend gemaakt. Net
als voorgaande jaren hebben we uit al het genomineerd speelgoed een keuze
gemaakt en dit aangeschaft. Bovendien hebben we nog 2 nieuwe SmartGames en
een bestuurbare racer/bulldozer gekocht.
Het volgende speelgoed komt binnenkort in de uitleen:

Bla Bla Blocks
Speelhuis

The Climbers
gezelschapsspel

Cube puzzler go
SmartGames 

Playmobil mobiele
aanvalstoren van de
dwergen

Smart Car 5x5
SmartGames 

Dinosaurs, Mystic
Islands SmartGames 

Squirrels go nuts
SmartGames

Little tikes
bestuurbare
racer/bulldozer

150 leden!
Vorige maand hebben we de mijlpaal van
150 leden bereikt! Gezien de toenemende
drukte in de uitleen zijn we voor de
donderdagavond op zoek naar een paar
extra

HELPENDE HANDEN
Het kost je per week (of om de week) ca. 2
uurtjes van je tijd. Voor meer informatie zie
onze website:
http://www.speelotheekhobbelpaard.nl/vacatures/
Interesse? We horen het graag!

Ontdek ons speelgoed opnieuw!
We hebben (onderdelen van) het volgende speelgoed vervangen of uitgebreid
wegens stuk of kwijt.
Hierdoor kan er weer of nog leuker mee gespeeld worden. Ontdek dit speelgoed
opnieuw!
* Bruder vuilniswagen (nieuw)
* Spiderman met webcopter (onderdelen toegevoegd)
* fotocamera Kidizoom Duo VTech (nieuw)
* Nijntje speelhuis (vervangen)
* Playmobil Ark van Noach (vervangen)
* (mini)Lalaloopsy sets (uitgebreid met accessoires)
* Chuggington treinset (uitgebreid i.v.m. gulle gift van lid)

Sponsor de Speel-O-Theek gratis
Vergeet niet te SponsorKlikken als je gaat internet shoppen.
Feestelijke outfits, kerstcadeaus en wintersportbestemmingen zijn heel populair in
december en allemaal te vinden via onze pagina:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5713&so=m912
Hoe werkt gratis sponsoren?
Als jij via bovenstaande of onderstaande link iets koopt dan ontvangt de Speel-OTheek commissie. In de link is namelijk ons ID opgenomen, zodat SponsorKliks
weet aan wie ze geld moeten overmaken. Jij betaalt dezelfde prijs als je direct naar
de webwinkel zou gaan, vandaar dat het gratis sponsoren wordt genoemd. Hiervan
kunnen we weer leuk nieuw speelgoed aanschaffen!
Bekijk andere winkels op de SponsorKliks-pagina van Speel-O-Theek via:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5713&so=m912

Klik hier voor onze catalogus

Speel-O-Theek 't Hobbelpaard
Reijersdijk 2
(in het wijkcentrum Reyersdam)
T 06-24532256
E-mail: info@speelotheekhobbelpaard.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@speelotheekhobbelpaard.nl toe aan uw adresboek.

