Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Speel-O-Theek - JULI 2021

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!

ZOMERSLUITING
Ook dit jaar gaan we onze zomersluiting
verkorten: we gaan één week langer door en
starten één week eerder dan de sluiting van de
basisscholen.
Van 19 juli t/m 16 augustus zijn we gesloten.
Helaas is het niet mogelijk voor de zomer één
EXTRA stuks speelgoed mee te nemen. Het is
voor ons namelijk niet haalbaar om na de zomer
nóg meer speelgoed in te nemen en te
controleren.
We wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie!

CORONA-UITLEEN
GOED NIEUWS: vanaf 17 augustus gaan we
weer terug naar de 'normale' uitleen vóór de
corona-uitbraak! Dit betekent dat je geen
afspraak meer hoeft te maken en weer naar
binnen mag om zelf speelgoed uit te zoeken.
LET OP: zolang de 1,5 meter maatregel geldt,
mogen er maximaal 2 leden in de Speel-OTheek. Bij de nooduitgang staan 2 mandjes, zijn
de mandjes op dan moet je dus even wachten.
We vragen je binnen snel een keuze te maken,
zodat leden buiten niet te lang hoeven te
wachten.
Onze vrijwilligers kijken er enorm naar uit om
jullie (kinderen) weer binnen te mogen begroeten!

OVERIGE WIJZIGINGEN
(corona)UITLEEN
De uitleentermijn gaat terug van vier naar drie weken, zodat populair speelgoed
weer sneller beschikbaar is.
Reserveren van speelgoed kan niet meer via de afsprakenplanner. Wil je
speelgoed reserveren, stuur ons een mail met het codenummer én je lidnummer.
Kosten voor reserveren zijn weer € 0,75 per stuk speelgoed.
De catalogus op onze website wordt niet meer bijgehouden op uitgeleend
speelgoed. In de Speel-O-Theek kun je zien of het beschikbaar is.
De nooduitgang blijft open zolang de 1,5 meter maatregel geldt. Vervalt deze
maatregel en zakt ook de buitentemperatuur, dan gaat de nooduitgang dicht en is
de Speel-O-Theek alleen weer via de hoofdingang van het wijkcentrum aan de
Reijersdijk toegankelijk. We zullen je dan hierover via de mail berichten.
Ingeleverd speelgoed wordt gelijk bij innname gecontroleerd. Je kunt het nieuwe
speelgoed pas meenemen als de controle heeft plaatsgevonden.
Groot buitenspeelgoed wordt tijdens de openingstijden weer buiten op de gang
neergezet.

OPEN HUIS
Op zaterdag 28 augustus houdt de
wijkvereniging Reyersdam een open dag.
Uiteraard doen wij hier ook aan mee. Er worden
die dag genoeg leuke activiteiten voor kinderen
georganiseerd (o.a. springkussens), dus komt
gerust langs! Doe gelijk mee met ons raadspel
en win een kadobon voor een half jaar gratis
lidmaatschap. Of neem een kijkje bij onze grote
verkoopkraam met afgeschreven speelgoed.
Mooi speelgoed voor kleine prijsjes...
Dus SAVE THE DATE!

NIEUW SPEELGOED

Bowling spel foam B35

Crocket spel B2

Kruiptunnel B81

Straat hockeyset B26

Koninklijk kasteel C53

Aquaplay waterbaan F1

Dieren gitaar VTech
E37

Kidi Walkie VTech F40

Activiteitenbord Winnie
de Pooh P4

Chicco draaitol Z42

Dieren Dino Z21

Geluidenboek Frozen
E14

Monopoly valsspelers
(binnenkort in uitleen)

Ticket to ride Junior
(binnenkort in uitleen)

LaQ constructie set
(binnenkort in uitleen)

SPEK DE KAS 1 (!)
We hadden ons opgegeven voor de flessenactie
van de COOP. Helaas werd onze Speel-O-Theek
niet als doel uitgekozen. Maar niet getreurd, we
organiseren gewoon zelf een lege flessenactie!
Je kunt deze maanden je lege flessen bij ons
inleveren. Alle statiegeldflessen zijn welkom
(winkel of merk maakt niets uit), ook lege kratten
kunnen bij ons worden ingeleverd.
Van de opbrengst van deze actie gaan we leuk
nieuw speelgoed voor de Speel-O-Theek
aanschaffen.
Stop dus bij het inpakken van geleend speelgoed
ook een paar lege statiegeldflessen in je tas of het
krat!

SPEK DE KAS 2 (!)
We doen weer mee met de Nationale
Grote Clubactie. In september kunnen
er online loten worden gekocht.
Tijdens deze actie zullen we aan alle
bezoekende leden een briefje mee
geven met de QR-code.
Steun ons en koop (een) lot(en)! Van
elke verkocht lot ad 3,00 gaat maar
liefst 80% (€ 2,40) naar onze Speel-OTheek. Uiteraard wordt de opbrengst
van deze actie ook besteed aan nieuw speelgoed.

NIEUWE GEZICHTEN!
Op onze oproep voor vrijwilligers hebben we
gelukkig diverse reacties binnen gekregen. Hier
zijn we heel blij mee.
De komende tijd kun je daarom nieuwe
gezichten zien in onze Speel-O-Theek. Deze
kandidaten gaan eerst een maandje meelopen
en proefdraaien. We hopen dat de groep
vrijwilligers die zich inzet om de Speel-O-Theek
draaiende te houden zo weer op het oude peil
komt én blijft!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Onze voorzitter Okko van Dijk moest helaas
besluiten het voorzitterschap van onze Speel-OTheek naast zich neer te leggen. We willen hem
nogmaals hartelijk danken voor zijn geweldige
inzet van de afgelopen jaren.
Gelukkig is Theo Kleen bereid de
voorzittershamer van hem over te nemen. Theo
helpt wekelijks in de uitleen en is ook als
grafisch vormgever bij ons actief.

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.

