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

Nieuw speelgoed in de uitleen
We hebben onze collectie kunnen uitbreiden met nieuw speelgoed voor:
* de jongste leden:
Ark van Noach Little People,
Toet Toet ruimtestation,
Toet Toet bouwplaats en
Vtech gitaar.
* de jongens:
houten constructievrachtwagen,
Playmobil brandweerwagen en
Paw Patrol stuur.
* de meisjes:
babypop en Kidi SuperStarMic.
* de leerders:
Mijn Magisch bureau en extra
(muziek)boek bij Tip Toi.
* de bouwers:
construxions en voertuigen Bos
* de spelletjes-spelers:
Nijntje dansende blokken,
Roodkapje (smartgame),
Vos laat Los, De Ark is Vol, Wedden dat je het kunt, Blokus en
Regenwormen.
Nagenoeg al het speelgoed is gecodeerd en in de uitleen. Je kunt hiervoor
onze Facebookpagina of website (foto’s nieuw speelgoed) raadplegen.

Batterijen verwijderen s.v.p.!
Veel speelgoed moet worden voorzien van batterijen. Bij de Speel-OTheek wordt het speelgoed zonder batterijen uitgeleend en dus moeten
de leden deze thuis zelf plaatsen. We willen je met klem verzoeken de
batterijen voor het inleveren weer te verwijderen. Helaas hebben wij
een aantal speelgoed moeten vervangen, omdat deze door lekkende
batterijen niet meer werkte.

Kerstsluiting
Na een druk, maar vooral zeer geslaagd jaar zijn
onze vrijwilligers weer toe aan een kleine vakantie.
De Speel-O-Theek is week 52 en week 1 gesloten.
De laatste uitleenmogelijkheid van 2016 is op donderdagavond
22 december. Op dinsdagmiddag 10 januari 2017 staan onze vrijwilligers
- zoals altijd - weer voor je klaar!
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Lege flessenactie
De lege flessenactie was een
groot succes. We hebben de
actie zelfs nog met een maand
verlengd. Van de opbrengst
hebben we inmiddels de grote
Duplo set “Rond de wereld” kunnen aanschaffen. Binnenkort
komt deze in de uitleen!
We willen onze leden enorm
bedanken voor jullie inbreng.

NL.doet!
De grootste vrijwilligersactie van
Nederland “NL.doet” komt er aan.
Op vrijdag 10 maart 2017 doen
wij weer mee met de klus:
“Voorjaarsschoonmaak
Speel-O-Theek”. Op deze
ochtend zal al het speelgoed
grondig worden schoongemaakt.
Het zou fijn zijn als je ook mee
wilt helpen. Je kunt je via de
website van NL.doet aanmelden
voor deze klus.
Vele handen maken licht werk!

De vrijwilligers
wensen jullie fijne
feestdagen en een
goed 2017!

