Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Speel-O-Theek - maart 2019

Speel-O-Theek 't Hobbelpaard Kampen, voor eindeloos speelplezier

Laatste nieuws
Hierbij onze eerste nieuwsbrief van dit jaar met de laatste nieuwtjes rondom onze SpeelO-Theek. Wil je gelijk op de hoogte zijn van het allerlaatste nieuws? Volg ons dan op
Facebook Twitter en/of Instagram

Rabobankers opgelet!
De Rabobank Clubkas Campagne gaat weer
van start! Tijdens deze campagne kunnen alle
klanten van Rabobank IJsseldelta hun stem
uitbrengen op de vereniging(en) of
stichting(en) waaraan zij hun clubhart willen
laten zien. Deze stemmen zijn geld waard.
Hoe meer stemmen er op onze Speel-OTheek uitgebracht worden, des te meer geld
wij ontvangen. Dit jaar wordt er € 100.000,- verdeeld, dus help mee onze kas te spekken!
De stemperiode loopt van vrijdag 15 maart tot en met maandag 1 april.
Zie hieronder ons promotiefilmpje. Mogen we op jouw stem rekenen?

Contributie 2019/2020
Het nieuwe contributiejaar gaat per 1 april in. Dit betekent dat eind maart het
lidmaatschapsgeld van een ieders rekening wordt afgeschreven (mits akkoord voor
automatische incasso is afgegeven). Begin april ontvang je van ons de nieuwe
lidmaatschapskaart.
De contributiegelden zijn dit jaar ongewijzigd gebleven.
Voor diegene die geen automatische incasso heeft afgegeven: houd er rekening mee dat
het de contributie begin april contant of per pin betaald moet worden.

NLdoet
Op vrijdag 15 maart doen we mee met NLdoet met de klus
"Voorjaarsschoonmaak Speel-O-Theek". Die ochtend krijgt al
het aanwezige speelgoed een grondige schoonmaakbeurt
door een groep van 15 vrijwilligers.
Willen jullie het geleende speelgoed + krat thuis goed
schoonmaken?
Ieder kind speelt toch graag met schoon speelgoed, samen
kunnen we daarvoor zorgen!

Nieuw in onze collectie!

Stekkels natuurlijke
bouwblokken

VTech super
raceauto

VTech Tante Jet
Theeset

Playmobil meeneem
Western stad 

De slimste mens ter
wereld junior

Rolit junior

Woezel & Pip
verstoppertje spelen

Jungle Hide & Seek
SmartGames

Kolonisten van Catan
junior

Het Grote Basisschool
spel

Make 'n' Break

Stratego original

Pinguin panic

Elektriciteit
Wetenschap & Spel

La Cucaracha

Het is mogelijk speelgoed te reserveren. De kosten hiervoor zijn € 0,75 per stuks
speelgoed. Stuur een mailtje met vermelding van je lidnummer naar
info@speelotheekhobbelpaard.nl. Je ontvangt bericht van ons wanneer het betreffende
speelgoed kan worden opgehaald.
In de catalogus op onze website vind je al het speelgoed die we in de uitleen hebben.

Bolle Buiken en Kleine Koters
Beurs
Zet alvast in je agenda:
De 4e editie van de Bolle Buiken en Kleine Koters Beurs vindt
plaats op zaterdag 11 mei van 10.00 - 16.00 uur in de
Stadskazerne in Kampen.
Deze beurs richt zich op zwangeren en jonge gezinnen met
kinderen tot ongeveer 6 jaar. Het is een mix van lokale
ondernemers, organisaties en gave webshops. Lekker veel info,
shoppen en uitproberen. Dus kom een kijkje nemen.
Wij zijn ook van de partij!

(Speel)goed!
Door de jaren heen hebben we een mooie
collectie speelgoed opgebouwd. Iedereen stelt
het op prijs als het speelgoed compleet,
schoon en heel is. Wil je ons helpen dit zo te
houden?
We waarderen het als je meldt wanneer:
speelgoed niet compleet is;
speelgoed of een onderdeel defect is;
de onderdelenlijst onduidelijk is.
Dan kunnen wij actie ondernemen.
Wij horen het ook graag wanneer het speelgoed een succes was en er leuk mee
gespeeld is. Want dat is toch het doel van onze Speel-O-Theek!

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.

