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

Nieuw speelgoed voor een nieuw jaar!
Onze vrijwilligers zijn weer hard aan het werk geweest en hebben
divers nieuw speelgoed aangeschaft. Een groot gedeelte is al voorzien van de juiste gegevens en in de uitleen.
Voor de allerjongsten: dansende BeatBo, Fisher
Price pratende boodschappentas, Vtech stoelzuiger
Reuzenrad en Woezel en Pip blokken in ton
Voor peuters: Vtech magisch speelhuis, Vtech rijd & leer motorfiets, Cars loopauto en foampuzzel Minnie Mouse
Voor meisjes: Magische speelboom, houten fornuisje, Flipsies
droomhuis/jacht, Laundryset en Frozen ijspaleis
Voor jongens: Bruder vuilniswagen, Bruder cementmixer,
voetbaldoelen met voetbal, voetbaltafel hout en Playmobil
brandweerkazerne
Voor bouwers: Grimm's Romaanse blokkendoos,
magnetic wielenset en tandwielenset .
Voor spelletjes spelers: Buurman en Buurman,
Kolonisten van Amerika, Frozen Pop up game en
Koehandel.
En ook de TipToi starter set is in de uitleen.
Het speelgoed ligt uitgestald op een tafel in de Speel-O-Theek, kom eens kijken!

25-jarig jubileum vrijwilligster
Onze vrijwilligster Marry Striker heeft zich al 25 jaar voor
de Speel-O-Theek ingezet. Dit hebben we eind oktober
met Marry, haar kinderen en alle vrijwilligers gevierd met
een High Tea.

Dringende oproep voor vrijwilliger(s)!
Mocht jij nog enkele uurtjes per week over hebben en wil jij je voor kinderen inzetten, kom bij de Speel-O-Theek als vrijwilliger. Je bent per week (of om de week)
maar 2 uurtjes van je tijd kwijt en de Speel-O-Theek is zeer blij met jou als vrijwilliger! Met name voor de dinsdagmiddag en donderdagavond zijn we dringend op
zoek naar versterking van ons uitleenteam. Op onze website kun je meer informatie vinden.

Sluiting kerst Speel-O-Theek
Na een druk jaar met haast een verdubbeling(!) van het aantal leden zijn onze
vrijwilligers aan een kleine pauze toe. In de kerstvakantie (week 52 en week 53)
is de Speel-O-Theek gesloten. De laatste uitleenmogelijkheid van 2015 is op
donderdag 17 december van 19.00 – 20.30 uur. Op dinsdag 5 januari 2016 staan
onze vrijwilligers weer voor je klaar.
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Inhoud kratten
Voor het nog makkelijker vinden
van het juiste speelgoed is één van
onze vrijwilligsters druk met het
maken van nieuwe foto's op de kratten en een juiste omschrijving van
de inhoud. Soms lijkt speelgoed iets
anders als wat er aan de buitenkant
te zien is en daardoor gaat men
voorbij aan dit speelgoed. Zo hebben we bijvoorbeeld een heel leuk
vissenspel met magneetjes in de
uitleen. Mocht je specifiek speelgoed zoeken en het niet kunnen
vinden, vraag het één van onze
vrijwilligers.

Bah, vies….
Helaas komt het nog steeds voor
dat er vies speelgoed ingeleverd
wordt door onze leden. Daardoor
zijn we genoodzaakt hier strenger
tegen op te treden. Dit betekent dat
er een grotere kans is op boete bij
niet schoon ingeleverd speelgoed
en/of geen schone krat/bak. De
kosten hiervoor zijn per stuks
speeldgoed, krat en/of bak € 1,50.
Graag een verzoek aan alle leden
om het speelgoed schoon in te leveren. Jij wilt toch ook dat jouw
kind(eren) met schoon speelgoed
gaan spelen?!

Facebook
Heb jij ons al geliked op Facebook?
We hebben inmiddels al meer als 120
likes. Voor het nieuwste speelgoed,
tips, openingstijden etc. kun je informatie vinden op onze Facebookpagina, Twitter en website. Like of volg
deze pagina’s als je op de hoogte wilt
zijn van het laatste nieuws.

Wij wensen al onze
leden fijne feestdagen
en een (speel)goed
2016!

