Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Speel-O-Theek - DECEMBER 2020

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!

CORONA UITLEEN
We zijn blij dat we op afhaal door kunnen gaan met
de uitleen van speelgoed. In deze tijd merken we dat
de behoefte aan het lenen van speelgoed toeneemt.
Daarom gaan we in de kerstvakantie nog 2 dagen
extra voor jullie open: op 22 en 23 december!
We zijn gesloten van 24 december t/m 4 januari.
Iedereen fijne feestdagen en een (speel)goed 2021!

UNIVE GOED VOOR
ELKAAR PRIJS
We hadden ons aangemeld voor de Univé
Goed voor Elkaar Prijs en kregen in september
het geweldige bericht dat we deze prijs hebben
gewonnen! Voor maar liefst € 1000,- mochten
wij ons buitenspeelgoed deels vervangen én
uitbreiden. Hieronder een overzicht van het
aangeschafte speelgoed.

NIEUW SPEELGOED Univé prijs

Wisbone Wagon 3 in 1
B70

Vespa elektrische
kinderscooter B65

Rockboard RBX /
Spacescooter B74

Kleuterstep Puky B98

Traptractor (zonder
aanhanger) B23

Step Razor air A5 B4

Puky
driewieler/duwfiets B67

Ferrari Twist Scooter step B32

stuntstep Razor B29

DRINGEND HULP
GEZOCHT!
We hebben dringend versterking nodig voor ons
enthousiaste vrijwilligersteam. Wie wil én kan ons
komen helpen tijdens onze openingstijden op
woensdagmorgen of donderdagavond? Het kost
je slechts 2 uurtjes van jouw tijd en je maakt ons
én de kinderen hier heel blij mee! Alles kan in
overleg (wekelijks of maandelijks), dus meld je
aan. Wellicht ken je iemand in jouw omgeving die
open staat voor vrijwilligerswerk. Meer informatie kun je hier vinden.

RABO CLUBSUPPORT
De uitslagen zijn bekend. Dit jaar
ontvingen wij per post een mooie cheque
met daarop een bedrag van € 320,94!
Onze dank gaat uit naar onze stemmers
en uiteraard de Rabobank.
Hieronder een overzicht van al het
nieuwe speelgoed, mede dankzij de
Rabobank, giften en overige inkomsten.
LET OP: doordat we slechts beperkt
toegang hebben tot het wijkgebouw,
hebben we nog niet al het speelgoed
kunnen inboeken. Zie hier (of via onze
catalogus) wanneer het gereed is voor de uitleen.

NIEUW SPEELGOED

Robin Ratel G61

Stratego Pirates! G67

Activity center
EverEarth Z18

Plymobil Super 4
muzikale toren F59

Educo schaduwenspel
P24

Rekenbus mini P55

Dieren logica
(Sudoku spel) P58

Super Mario starter set

TipToi De Avonturen van
Nijntje E7

Jaak en de Bonenstaak
(SmartGames)

Rubik's race

Schleich groot dinoonderzoeksstation

GROTE CLUBACTIE
De Nationale Grote Clubactie is inmiddels
afgelopen en we hebben maar liefst 32 loten
verkocht. Dit levert ons een mooi bedrag op
van € 75,40. Iedereen die ons heeft
gesteund en (een) lot(en) heeft gekocht,
enorm bedankt! In januari wordt het geld
bijgeschreven en zulllen we dit uiteraard
besteden aan nieuw 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.

