NIEUWSBRIEF
Speel-O-Theek ‘t Hobbelpaard Kampen, voor eindeloos speelplezier!
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Nieuw speelgoed
We hebben onze collectie speelgoed weer uitgebreid voor nog meer speelplezier!
Hierbij zijn ook wensen en tips van leden meegenomen. Nieuw in de uitleen:
* Wobbel board
* Playmobil 123 boerderij
* Swingball
* Bunchems
* nestschommel
* Aquaplay zand– en waterkasteel
* Grimm’s regenboog
* Mike de Ridder kasteel
* Bosch accuboormachine met
beschermset
* Hubelino knikkerbaan
* Big dumper en shovel
* Smartgame 3 kleine biggetjes
* Space Scooter.
Zodra nieuw speelgoed klaar is om
uitgeleend te worden, plaatsen we
hiervan een bericht op onze Facebook pagina. Dus volg ons als je gelijk op de hoogte wilt
zijn! Ook kun je een kijkje nemen op onze website bij “Foto’s nieuw speelgoed”.

Zomersluiting...reserveren kan!
De Speel-O-Theek is in de maanden juli en augustus gesloten. Je kunt voor de vakantie
ook speelgoed reserveren via de mail: info@speelotheekhobbelpaard.nl.
Donderdag 30 juni 2016 is de laatste inlever- of afhaalavond voor (eventueel gereserveerd) speelgoed voor de zomervakantie. Voor het gereserveerde speelgoed voor de
zomersluiting verzoeken we je de reserveringskosten ad € 0,75 per stuk bij het afhalen
niet te vergeten te betalen. Let op: je kunt bij ons niet pinnen.
Vanaf 14 juni mag ieder lid niet 2 stuks, maar 3 stuks speelgoed per
lidmaatschap meenemen voor de maanden juli en augustus!
Dinsdag 6 september 2016 opent de Speel-O-Theek weer haar
deuren en staan onze vrijwilligers zoals altijd voor je klaar.

Ideeën nieuw speelgoed
Heb je leuke, vernieuwende of andere ideeën voor speelgoed? We horen het graag! Je
kunt dit bij de vrijwilligers aangeven, per mail of Facebook doorgeven of in onze ideeënhobbelpaard in het halletje van de Speel-O-Theek deponeren. Zo kunnen we als organisatie een leuk, gevarieerd en door jullie gewenst aanbod van divers speelgoed blijven aanbieden. Kom je in de komende maanden bepaald speelgoed tegen wat wij niet in huis
hebben, meld het ons zodat we dat mee kunnen nemen in de herfst.

Dringende oproep
voor vrijwilligers!
Wie o wie komt ons helpen? We kunnen
zeker nog nieuwe vrijwilligers gebruiken! Je bent per week maar 2 uurtjes
van je tijd kwijt en wij zijn zeer blij met
jou als vrijwilliger. Ook mannelijke vrijwilligers zijn van harte welkom!
Wij bieden:

leuk contact met ouders, kinderen
en andere vrijwilligers;

1x per jaar een gezellige vrijwilligersavond;

gratis lidmaatschap (na een jaar).

Flessenactie
Voor extra budget om nieuw speelgoed
aan te schaffen, houden we in oktober
een inleveractie:

OKTOBER
LEGE FLESSENMAAND!
Als je in oktober je
lege statiegeldflessen tijdens de openingstijden bij ons inlevert, zorgen wij
ervoor dat we met de opbrengst hiervan
nieuw speelgoed gaan aanschaffen.
Je mag reeds beginnen met sparen….
Wellicht willen (oudere) kinderen ons
tegen die tijd ook helpen om zoveel
mogelijk statiegeldflessen in te zamelen,
zodat we samen deze actie tot een groot
succes kunnen maken!

Het bestuur en alle
vrijwilligers wensen je
een hele fijne en
zonnige vakantie!

