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Op woensdag 10 juni heb je geen excuus om binnen te
blijven, want dan is het weer Buitenspeeldag. Sportservice
Doetinchem en De Daele hebben voor deze middag een uitgebreid programma aan buitenspeelactiviteiten opgezet. Hierbij is rekening gehouden met jonge en wat oudere kinderen.
Zo is het voor iedereen leuk en uitdagend om er aan deel te
nemen. Het terrein bij de
Speel-o-theek is dit jaar de
locatie waar alles plaats
gaat vinden. Vanaf 13.30
uur ben je welkom. Om
16.30 uur eindigt de middag.

Tijdens de zomervakantie (13 juli t/m 21
augustus) is de Speel-o-theek elke vrijdagavond geopend van 18.30 tot 19.30 uur. Zo
kun je toch elke week
een keer terecht om
iets nieuws te komen
lenen. Let wel: omdat
we elke week één
keer open zijn, is ook
tijdens deze vakantie
de uitleentermijn
gewoon 4 weken!

Per 1 april 2015 zijn de abonnementen weer verlengd. De nieuwe
rode abonnementskaart ligt voor
alle leden klaar bij de balie. Je kunt
nu niet meer lenen op het oude
abonnement. Het uitleenreglement
is niet gewijzigd. Kom je je nieuwe
abonnementskaart ophalen?

Ook wij staken onze handen uit de mouwen
op zaterdag 21 maart voor de actie NLdoet.
NLDoet is de grootste vrijwilligersactie van
Nederland georganiseerd door het Oranje
Fonds. Naast onze eigen vrijwilligers hadden twee mensen zich aangemeld via de
website van NLDoet om
mee te helpen. Veel klussen zijn gedaan waar wij
anders niet of nauwelijks
aan toe komen. Zo zijn de
bergkasten opgeruimd en
cadeautjes ingepakt voor
het komende grote feest.

In de tweede week van maart hebben onze
vrijwilligers weer gecollecteerd voor Jantje
Beton. Jantje Beton komt op voor het recht
van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en
bewegen mogelijk te maken. Onze vrijwilligers hebben een mooi bedrag opgehaald,
namelijk 303,33 euro. De helft van de opbrengst mag de Speel-o-theek zelf houden
en besteden we aan nieuw speelgoed.
Natuurlijk houden we bij het kopen van
speelgoed zo veel mogelijk rekening met
de wensen uit de ‘rode ideeënbomen’.

Sinds begin 2015 ondersteunt gemeente Doetinchem inwoners met een laag inkomen met het Meedoenarrangement.
Hiermee is het mogelijk om een gratis
abonnement van de Speel-o-theek
aan te vragen. Ga hiervoor naar
www.meedoenarrangement.nl en vul
je gegevens in.

Herfstvakantie

19 okt t/m 23 okt

Sinterklaas

5 december

Kerstvakantie

21 dec t/m 1 jan 2016

De laatste tijd is er in de media veel aandacht geweest voor
de negatieve gevolgen van ballonnenwedstrijden voor dier en
milieu. Als Speel-o-theek hebben we dit gevolgd en we vinden het daarom niet gepast om op 4 juli een ballonnenwedstrijd te houden. In plaats daarvan gaan we samen met de
kinderen een lawaaioptocht houden rondom het speelveld bij
de Speel-o-theek. Neem je
(zelfgemaakte) instrument mee of
iets anders waarmee je lekker lawaai
kunt maken, bijvoorbeeld blikken aan
touwtjes, ratels, toeters enz. Deze
lawaaioptocht is de kroon op het 30jarig jubileum van Speel-o-theek ‘De
Wissel’. Het startschot van de
lawaaioptocht wordt om 12.00 uur
gegeven door locoburgemeester
Langeveld. Iedereen is van harte
welkom om mee te lopen.

…van 6 tot en met
13 juni de landelijke
week van de Speelotheek plaatsvindt
...je daarom op zaterdag 6 juni één stuk
speelgoed extra mag
lenen
…in deze week op 10 juni de Buitenspeeldag is bij onze Speel-o-theek
…de digitale catalogus vernieuwd is
…we op de vrijdagavond hulp hebben
van jongeren in het kader van hun maatschappelijke stage
…de maatschappelijke stage jammer
genoeg wordt afgeschaft
…je je speelgoedwens op een wensbriefje aan de rode ideeënbomen kunt hangen
…we ook te volgen zijn op facebook:
www.facebook.com/speelotheekdewissel
…we afscheid hebben genomen van een
aantal vrijwilligers
...we nog steeds medewerkers kunnen
gebruiken voor de inname en uitleen

Kinderen die geen instrument bij zich hebben, kunnen een lawaaiding lenen
van de Speel-o-theek.

Heeft jouw kind niet alles kunnen verkopen op Koningsdag?
Zaterdag 4 juli is er tijdens het
feest een kleedjesverkoop van
gebruikt speelgoed en overige
kindgerelateerde spullen, zoals
kinderkleding, buggy’s enz. De
kleedjes kunnen ingericht
worden vanaf 9.00 uur bij het
gebouw van ‘De Wissel’.
Aanmelden kan via info@speelotheekdoetinchem.nl. Neem
wel zelf een kleedje mee!

Op 4 juli is het ook mogelijk om zelfgemaakte spullen te verkopen, bijvoorbeeld
kaarten, zeepjes, sieraden, baby- of kinderkleding. Uitsluitend particuliere verkoop is
toegestaan (dus geen commerciële
doeleinden). Er zijn tafels beschikbaar
waarop je je spullen kunt uitstallen. Dit kan
vanaf 9.00 uur. Aanmelden voor een plek
kan via info@speelotheekdoetinchem.nl met vermelding wat
er aangeboden wordt.
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