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Winter!
De winter is weer in aantocht! Dat betekent
weer heerlijk binnen (spelletjes) spelen en
genieten van de gezelligheid en warmte in
huis. En met de kerstvakantie in het
vooruitzicht is er straks wellicht ook tijd
voor een gezellig spel met familie en
vrienden.

Onze najaarsactie
Wellicht heeft u er al over gehoord, toch brengen wij graag onze
najaarsactie nader bij u onder de aandacht. Want dit wilt u
natuurlijk niet missen! Ook erg leuk als cadeau voor kerst,
verjaardag of geboorte!

Bij de Speelotheek zijn heel veel leuke en
leerzame spelletjes te leen. Maar ook
puzzels, Playmobil, een prachtig
poppenhuis, etc.
Kortom, genoeg om samen heerlijke
winterdagen te beleven.
We wensen u alvast hele fijne feestdagen
en alle goeds voor 2018!

Onze abonnementen voor 2018
De nieuwe abonnementen voor 2018 liggen weer voor u klaar! We staan ook in het nieuwe jaar weer graag voor u klaar!
Denkt u eraan om (gepast) geld mee te nemen wanneer u de Speelotheek komt bezoeken? U kunt kiezen voor de volgende soorten lidmaatschap:





€ 20,00 per jaar voor: 1 stuk speelgoed of spel + 1 puzzel per keer
€ 25,00 per jaar voor: 3 stuks speelgoed en/of spellen + 2 puzzels per keer
€ 30,00 per jaar voor: 5 stuks speelgoed en/of spellen + 3 puzzels per keer
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Aandachtpunten voor een goede lener

Wij zijn trots op onze nieuwe speelgoed!
Wind, regen of sneeuw… Ons nieuwe speelgoed zorgt
gegarandeerd voor een geslaagde kerstvakantie!

De Speelotheek is er voor iedereen en we lenen dan
ook met plezier het speelgoed aan u uit.
De laatste maanden is er weer veel nieuw speelgoed
aangeschaft om heerlijk mee te spelen.

Kom snel kijken, al dit leuks is nu te leen!
Barbie:

Uiteraard zijn wij zuinig op onze spullen.
Daarom vragen we om er zelf ook zorgvuldig mee
om te gaan. Graag brengen we onderstaande punten
nog even bij u onder de aandacht:

Nijntje:

Playmobil:

Een heel mooi poppenhuis:

En nog veel meer leuks! Nieuwsgierig? Kom ontdekken!
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Terugblik op de beurs
Op 4 november hielden wij onze speelgoedbeurs
en dat was een groot succes!
Wat een blije gezichten! Fantastisch om te zien
hoe er werd gezocht naar leuke cadeautjes,
speelgoed voor school/kinderdagverblijf of een
leuk spelletje voor bij opa en oma.

Komt u ons helpen?
De Speelotheek groeit! Steeds meer gezinnen,
kinderdagverblijven, opa’s en oma’s en juffen
komen speelgoed en spelletjes bij ons lenen.
Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons
team kunnen versterken.

Schrijft u het alvast in de agenda? De volgende
beurs wordt gehouden op 21 april 2018.

Wij zijn per week drie keer een uur geopend op de
woensdag- en zaterdagochtend en op de
vrijdagavond. Als vrijwilliger ben je een kwartier
eerder aanwezig en help je na sluiting mee met het
opruimen, recht leggen en de administratie. Per keer
moet je er dus rekening mee houden dat je ongeveer
anderhalf uur aanwezig bent.
STEP is een ouder-kindochtend. Het wordt georganiseerd door de
Speelotheek in samenwerking met de Bibliotheek. Eens in de twee weken
organiseren we op vrijdag een gezellige ochtend voor (groot-)ouders of
verzorgers met kinderen van 0 t/m 4 jaar. Een praatje maken, koffie drinken,
ervaringen uitwisselen of luisteren naar de presentatie van een gastspreker,
dat kan allemaal bij STEP. Voor de kinderen is er natuurlijk volop speelplezier
met al het leuke speelgoed van de Speelotheek.
Hoe ziet een ochtend er uit?







Vanaf 9.30 uur staat de thee en limonade klaar. Tijdens deze vrije
inloop kunnen de kinderen een puzzel of een kleurplaat maken
Om 9.45 uur wordt er voorgelezen uit een mooi prentenboek,
passend bij het seizoen of het thema van de dag.
Vanaf 10.00 uur kunnen de kinderen vrij spelen. Wanneer er een
themaochtend is wordt er geknutseld over dat onderwerp.
Indien er een gastspreker op bezoek komt zal die op dit moment
een presentatie houden.
Rond 10.30 uur gaan we opruimen en sluiten we de ochtend samen
af met een dansje en een liedje.

Gastsprekers
Bij STEP komt er regelmatig een gastspreker op bezoek. Dit jaar hebben we al
mogen luisteren naar een boeiende presentatie van bijvoorbeeld een
logopediste en een kinderfysiotherapeut.
Wanneer er een gastspreker op bezoek komt doen wij tijdens de presentatie
een leuke activiteit met de kinderen, zodat u zich volledig op de gastspreker
kunt richten. Tijdens de andere ochtenden doen we de activiteiten samen met
de kinderen én de ouders.

Tijdens je dienst sta je niet alleen, maar minimaal
met z’n tweeën. Je controleert het speelgoed dat
binnen wordt gebracht en verzorgt hiervoor de
administratie. Als bezoekers speelgoed willen lenen
zorg je dat dit genoteerd wordt in ons bestand en op
het kaartje van de bezoeker. Mochten bezoekers het
op prijs stellen dan help je ze met het uitzoeken van
nieuw te lenen speelgoed.
We zijn op zoek naar frisse en gemotiveerde
vrijwilligers die het leuk vinden om met ons, en onze
bezoekers, mee te denken. Weet jij precies wat onze
bezoeker zoekt? Heb je leuk nieuw speelgoed gezien
wat we zouden moeten hebben? Of heb je een idee
hoe we dingen kunnen verbeteren? Laat je horen!
Geen oppas voor je kinderen is voor ons geen
probleem, ze mogen gewoon mee! We hebben
speelgoed genoeg!
Aanmelden kan via ons e-mailadres of loop bij ons
binnen!
De vrijwilligers van de Speelotheek
info@speelotheekdieren.nl

Waneer?
22 december, 12 januari, 26 januari, 9 februari….
Alle data staan op onze website. Gezellig als je ook komt, je bent welkom!

3

