Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Speel-O-Theek - maart 2019

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

Nieuws!
Hierbij onze nieuwsbrief met informatie rondom onze Speel-O-Theek.
Wil je gelijk op de hoogte zijn van het allerlaatste nieuws? Volg ons dan op
Facebook Twitter en/of Instagram!

Sluitingsdata
donderdagavond
De komende weken zijn we gesloten op:
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
donderdag 6 juni (slotavond Avondvierdaagse)
In het uitleensysteem is hier al rekening mee
gehouden. Door het uitvallen van 2
achtereenvolgende donderdagen wordt op de dinsdagavonden daarna grote drukte bij de
inname verwacht.
Mocht je het speelgoed liever later ruilen of weer op de donderdagavond willen komen: je
kunt het speelgoed via de mail info@speelotheekhobbelpaard.nl kostenloos verlengen
(mits het niet gereserveerd is). Vermeld in de mail wel even je lidnummer en de
codenummers van het speelgoed.

Wij zijn op zoek naar jou!
Steeds meer mensen ontdekken onze SpeelO-Theek: het ledenaantal blijft groeien!
Door de toenemende drukte zijn wij dringend
op zoek naar een paar extra helpende handen
voor de dinsdagavond en evt. de
donderdagavond.
Wie wil ons enthousiaste team van vrijwilligers
komen versterken? Het kost je per week (of
om de week) slechts 2 uurtjes van je tijd en wij
- én de kinderen - zijn heel blij met jou.
Naast het leuke contact met kinderen, ouders
en de andere vrijwilligers, krijg je als vrijwilliger
een gratis lidmaatschap en wordt er jaarlijks
een gezellige vrijwilligersavond georganiseerd.
Dus meld je aan of geef onze vacature door
aan andere mogelijke belangstellenden!
Meer informatie vind je hier.

Rabobank clubkas
campagne
Op 17 april jl. zijn de cheques van de
Rabobank Clubkas Campagne uitgereikt. We
hebben boven verwachting veel stemmen van
de Rabobank IJsseldelta-klanten ontvangen.
Dit resulteerde in een een prachtige cheque
van € 628,51.
Alle stemmers enorm bedankt!
Daarnaast hebben wij als beloning voor de 1
van de 5 meest hartverwarmende campagnes
een fantastische bonusprijs van € 1000,-ontvangen voor onze "speelgoed-hartjes-campagne" op social media.

Nieuw speelgoed
De opbrengst van de Rabobank wordt in het geheel
besteed aan de aanschaf van nieuw speelgoed.
We zijn inmiddels gestart met de aanschaf (zie voor
het 1e gedeelte NIEUW IN ONZE COLLECTIE
hieronder).
Heb jij nog wensen of tips voor nieuw speelgoed, dan
horen wij dat graag!

Buitenspeeldag
Wij vinden (buiten) spelen super belangrijk!
Daarom helpen we mee met de organisatie van de
buitenspeeldag op woensdag 12 juni in de wijk
Brunnepe/Hanzewijk.
Aan de achterzijde van het wijkcentrum Reyersdam
(parkeerplaats Dr. Damstraat) kunnen kinderen van 13.00 tot
16.30 uur naar hartelust buiten spelen. Er is genoeg te doen,
dus wees welkom!
De mede-organisatoren zijn:
Welzijn
wijkcentrum Reyersdam
Ons Lucky sport kinderopvang

Nieuw in onze collectie!

Winther maxi step
B73

Yopples C24

Crazy forts C27

Silverlit Exost
bestuurbare auto B29

Accordeon E12

Cooperatief tekenen
E26

touwspelletjes G133

elastiekspelletjes
G134

ratelmolen Z11

Interstar constructie
C8

Holztiger (wilde)
dieren speelset

poppenwagen

Little People
brandweerauto

Little People
dierenredders
speelset

Fisher Price Beats
Boombox

Chicco sneeuwwitje
huisje

Schleich diverse
paardensets

Diverse spelletjes

Onze vrijwilligers hebben inmiddels een gedeelte van het aangeschafte speelgoed
ingevoerd en gecodeerd. Het speelgoed waarbij hierboven geen codenummer staat
vermeld, kan op dit moment nog niet geleend worden. We vermelden op onze
Facebookpagina én op onze website (bij foto's nieuw speelgoed) wanneer het gereed is
voor de uitleen.

Bolle Buiken en Kleine Koters
beurs
Op 11 mei hebben we deelgenomen aan de BBKK-beurs
in de Stadskazerne. Op deze gezellige beurs waren ruim
40 verschillende ondernemers te vinden met veel mooie
producten rondom zwangerschap en (kleine) kinderen.
We mochten deze dag 7 nieuwe leden inschrijven,
welkom!
De beurs wordt in het najaar opnieuw georganiseerd: op zaterdag 12 oktober. Dus save
the date!

Reserveren voor de
zomer
Het is reeds mogelijk speelgoed te reserveren
voor de zomervakantie. De Speel-O-Theek is dit
jaar gesloten van: 15 juli t/m 23 augustus (idem
vakantie basisonderwijs).
Ieder lid mag voor deze periode weer 1 stuks
extra speelgoed lenen voor nog meer
speelplezier tijdens de vakantie! Reserveren van
speelgoed kan via de mail
info@speelotheekhobbelpaard.nl onder
vermelding van het lidnummer en codenummer
van het betreffende speelgoed (te vinden in de
catalogus op onze website).
De kosten voor reserveringen bedragen € 0,75 per stuks speelgoed.

Klik hier voor onze catalogus

Speel-O-Theek 't Hobbelpaard
Reijersdijk 2
(in 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.

