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Nieuw seizoen… nieuw speelgoed...

Mamacafé

We hebben het volgende speelgoed aangeschaft: politie driewieler, rivierstenen & bergtoppen, Bilibo, gamebox Bilibo en speeltent.

Het Mamacafé is een ontmoetingsplaats voor moeders van
kinderen van 0 t/m 4 jaar. Op de
themaochtend van vrijdag
7 oktober zijn wij van 9.30 tot
11.30 uur aanwezig in café De
Majesteit om over speelgoed en
onze Speel-O-Theek te vertellen.
Uiteraard nemen we divers
speelgoed voor de kindjes mee.
De entree is gratis!

Speelgoed verlengen
Zoals in onze spelregels staat vermeld, kan de uitleenperiode van speelgoed eenmaal worden verlengd. Met ingang van heden geldt de regel
dat speelgoed welke door een ander lid is gereserveerd, niet meer kan
worden verlengd. We willen hiermee de wachttijd van gereserveerd speelgoed niet te ver op laten lopen.

Help: minder subsidie
Helaas krijgen wij nu ook te maken met teruglopende subsidiegelden. Dit
betekent minder budget voor nieuw speelgoed. Omdat we onze collectie
wel graag willen uitbreiden met actueel spelmateriaal, hebben wij jouw
hulp nodig. Wil je meedoen aan de onderstaande acties? Alvast bedankt!

** Flessenactie **
De hele maand oktober kun je lege statiegeldflessen inleveren bij de Speel-O-Theek. Alle
flessen zijn welkom (winkel of merk maakt niets
uit), ook lege kratten kunnen worden ingeleverd.
Wellicht willen de (oudere) kinderen ons ook
helpen om zoveel mogelijk flessen te verzamelen zodat we deze actie tot een succes kunnen
maken!

** SponsorKliks (gratis sponsoren)**
Koop je wel eens online? Vergeet dan de volgende keer niet eerst onze
website te bezoeken. Via de button van SponsorKliks kom je uit bij ruim
450 winkels, van Bol.com tot Thuisbezorgd, van Zalando tot Albert Heijn,
noem maar op. Bij deze winkels betaal je precies hetzelfde, maar er gaat
een commissie naar onze Speel-O-Theek. Het kost je dus zelf niets extra!

Dag vol Rijkdom
Voor de 2e keer wordt de landelijke “Dag van de Armoede” in
Kampen omgezet naar een
“Dag vol Rijkdom”. Op zaterdag
8 oktober nemen wij ook weer
deel aan dit mooie evenement.
Iedereen is tussen 13.00 tot
16.00 uur van harte welkom in
wijkcentrum Reyersdam. Er is
genoeg te doen!

Tip: cadeaubon
Het nieuwe Intertoys speelgoedboek is uit, boordevol met ideeën
voor (verjaardags)cadeautjes…
Ook een leuk idee is een cadeaubon voor een half- of één jaar
gratis lidmaatschap van onze
Speel-O-Theek. De cadeaubonnen kun je tijdens de openingstijden kopen bij de uitleenbalie. Erg
origineel als kraamcadeau of
voor een kinderverjaardag.
Ook een tip als presentje voor de
komende feestdagen!

“Speel-O-Weetje”:
volgend jaar bestaan
we 30 jaar!

