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

Nieuw speelgoed
N.a.v. tips van leden hebben we
het volgende speelgoed aan onze
collectie toegevoegd:

Smartmax,

boksbalset,

Boomgaardje,

Stef Stuntpiloot,

Nintendo 2DS incl. Mario Kart.
Andere binnengekomen ideeën
gaan we nog onderzoeken.
Heb jij ook een tip of wens, laat
het ons weten!

Speelgoed kapot?
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NLdoet
Op vrijdag 10 maart 2017
hebben wij weer meegedaan
aan NLdoet (de grootste vrijwilligersactie van Nederland) met
onze klus, getiteld: “Voorjaarsschoonmaak”. Op deze ochtend is
al het aanwezige speelgoed grondig schoongemaakt door een team
van maar liefst 19 vrijwilligers.
We kregen nog bezoek van
De Stentor. Op onze Facebookpagina staat een link naar een
artikel en korte video van NLdoet.

Tijdens het spelen kan het natuurlijk gebeuren dat het speelgoed kapot
gaat. We willen je dringend verzoeken het speelgoed niet zelf te repareren.
Het speelgoed van de Speel-O-Theek wordt vakkundig door onze klusjesman gemaakt. Zo voorkom je dat je wellicht nog meer kapot maakt. Dus:
meld het even bij de inname. We gaan meestal soepel met schade om.

Verlengen via de mail
Is het geleende speelgoed heel leuk en wil
je het eigenlijk nog wel even houden? Mail
gewoon even naar de Speel-O-Theek
(info@speelotheekhobbelpaard.nl) om het
speelgoed te verlengen! Mits het speelgoed
niet gereserveerd is, kan er nogmaals 3
weken met het speelgoed gespeeld worden. In de mail moet wel het lidnummer en
de betreffende codenummers van het
speelgoed vermeld worden.

Inning lidmaatschapsgeld
Het nieuwe contributiejaar gaat per 1 april in. Dit betekent dat eind maart
de contributiegelden van ieders rekening worden afgeschreven (mits
akkoord voor automatische incasso is afgegeven).
Begin april ontvangen jullie de nieuwe lidmaatschapskaart.
De contributiegelden zijn ook dit jaar ongewijzigd gebleven.
Voor degenen die geen automatische incasso hebben afgegeven: houd er
rekening mee dat het lidmaatschapsgeld contant betaald moet worden.

Verzoek: speelgoed
thuis schoonmaken
Nu al het speelgoed schoon in de
schappen staat, willen wij jullie
vragen het geleende speelgoed
en ook het krat + deksel thuis
goed schoon te maken.
Ieder kind speelt graag met
schoon en fris speelgoed, samen
kunnen we hiervoor zorgen.
Alvast bedankt!

Leuke tip:
een cadeaubon van onze
Speel-O-Theek als kraamof verjaardagscadeautje!

