Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Speel-O-Theek - november 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!

Sinterklaasavond gesloten
De Speel-O-Theek is donderdagavond 5 december
gesloten zodat ook onze vrijwilligers kunnen genieten
van pakjesavond.
In het uitleensysteem wordt hier al rekening mee
gehouden en zal de uitleentermijn voor diegene
automatisch met één week verlengd worden.

CADEAUTIP SINTERKLAAS
Dit is toch wel het allerleukste cadeau voor de
Sint: onze cadeaubon!
Je geeft als het ware een hele grote
speelgoedkast met een eindeloze voorraad
speelgoed cadeau.
Je kunt kiezen uit:
* een jaarabonnement voor € 20,00
* een halfjaar abonnement voor € 10,00
De cadeaubon is verkrijgbaar bij de Speel-OTheek tijdens onze openingstijden.

Nieuw dankzij
Sponsorkliks!
Het Little People ijspaleis hebben van de laatste
opbrengst van Sponsorkliks aangeschaft. Hoe
leuk is dat! Dus graag willen wij jullie nogmaals
wijzen op Sponsorkliks. Bij jouw
internetbestelling via Sponsorkliks ontvangt de
Speel-O-Theek GRATIS commissie. Bij elke
aankoop betaal jij precies dezelfde prijs, het kost
jou dus niets extra!
Ga dus de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst
naar https://www.sponsorkliks.com/

Drukte openingstijden
Door de groei van het aantal leden merken we
de laatste maanden dat het op de
dinsdagavond erg druk is. M.n. in het begin
van de avond moet er langer gewacht worden
voordat onze vrijwilligers het speelgoed hebben
gecontroleerd en geteld.
Tip: vraag aan onze vrijwilliger bij de uitleen of
je het speelgoed de volgende keer op de
woensdag of donderdag kan inleveren of kom
wat later op de dinsdagavond!

Nieuw speelgoed
De verkiezingen van Speelgoed van het Jaar 2019 hebben
plaatsgevonden en de winnaars zijn bekend. Zoals elk jaar
hebben uit al het genomineerde speelgoed een keus gemaakt
en dit speelgoed inmiddels aangeschaft (zie overzicht
hieronder). Meer informatie kun je vinden op de
website speelgoedvanhetjaar.nl
LET OP: het speelgoed moet nog ingeboekt worden en kan nu
nog NIET geleend worden. Via onze website en social media
maken we bekend wanneer het gereed voor de uitleen is!

SPEELGOED VAN HET JAAR

ZoomiZooz Klim Verken
Boomhuis - VTech

Codi mijn RoboDino VTech

Bob Bilnaad -Hasbro

Smart Farmer
Smartgames

Crocs' socks!

#Snapstar (2 poppen)

Colour Catch
Smartgames

Lynx

De Schatzoekers van
de Kuala-archipel

Atlantis Escape
Smartgames

Pictionary Air

Brain Train
Smartgames

NOODOPROEP
VRIJWILLIGERS
Doe meer met je vrije tijd!
Bank hangen? TV kijken? Op je mobiel aan het
swypen? Je kunt ook bij ons aan de slag!
Maak kinderen blij met ons speelgoed en kom ons
enthousiaste team versterken.
Voor de DONDERDAGAVOND zijn we nu dringend
op zoek naar een paar helpende handen. Wij bieden
leuk contact met leden/vrijwilligers, een gezellig
team, jaarlijks een vrijwilligersuitje én een gratis
lidmaatschap.
Meld je aan, jouw hulp is meer dan welkom!

Schoon en compleet
speelgoed
Al ons materiaal wat ooit gekocht is, wordt met veel
inzet en de nodige passie onderhouden door onze
vrijwilligers. Dat onderhoud is ook het behoud onze
Speel-O-Theek. Wij tellen bij de inname het
ingeleverde speelgoed en kijken of het materiaal
schoon is. Dat is helaas niet altijd het geval:
regelmatig is het speelgoed vies of ontbreken er de
nodige onderdelen. Aan onze leners vragen we ook
nu weer: controleer alles goed en maak het thuis ook
altijd even schoon. Ieder kind speelt toch graag met
schoon en compleet speelgoed. Samen kunnen we daarvoor zorgen. Dank je wel!

Kerstvakantie gesloten
De Speel-O-Theek is tijdens de kerstvakantie
gesloten van 23 december 2019 t/m 3 januari
2020. Op dinsdagavond 7 januari staan onze
vrijwilligers weer voor je klaar.
We wensen jullie alvast fijne feestdagen en een
(speel)goed 2020 toe!

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.

