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Speel-O-Theek De Wissel

Terugblik Buitenspeeldag 13 juni

Woensdag 13 juni was het zover: Buitenspeeldag!
Buurtplein, Sport Service en Speel-O-Theek ‘De Wissel’
hadden voor deze middag een uitgebreid programma aan
buiten-speelactiviteiten
opgezet. Hierbij was
rekening gehouden met
jonge en wat oudere
kinderen. Er was een
stormbaan, schminken,
bellenblazen en nog veel
meer. 200 kinderen
kwamen buiten spelen op
het veld en het plein voor
de Speel-O-Theek. We
kijken terug op een geslaagde middag.



zomer 2018

Cadeaubonnen

Op zoek naar een origineel cadeau? Geef
dan een cadeaubon van Speel-O-Theek ‘De
Wissel’. Deze feestelijk verpakte cadeaubon
kost 10 euro en is in te wisselen tegen een
halfjaarabonnement. Leuk voor een kraamcadeau of voor een kinderverjaardag. Bij de
cadeaubon zit ook nog een presentje.

Zomervakantie

Wat mag je per abonnement lenen?

Tijdens de zomervakantie (14 juli t/m 26
augustus) is de Speel-O-Theek alleen op
vrijdagavond
geopend van
18.30 tot 19.30
uur. Zo kun je
toch elke week
een keer terecht
om iets nieuws
te lenen.

1 stuks speelgoed uit het gehele assortiment.
Ook als het op de zuil met nieuw speelgoed staat.

Vakanties 2018

+

1 stuks speelgoed uit de “3” kast

+

1 stuks speelgoed van de Themazuil.
Je kunt dus per keer 3 verschillende stukken speelgoed
lenen.

Verjaardag speelgoed
Ben je (bijna) jarig? Dan mag je 2 stuks speelgoed extra lenen uit de collectie “Verjaardagspeelgoed”. Je kunt het gratis
reserveren en de uitleentermijn is, in dit geval, 2 weken. De
bijbehorende gele lijsten zitten in de map “Verjaardag”.
Ook hebben we leuke “verjaardagstoelen” in de uitleen. Deze
zijn gratis te
reserveren.

Op het witte briefje dat bij uw abonnement
zit kunt u alle vakantiedagen van 2018 vinden. Deze staan ook vermeld op de website
van de Speel-O-Theek.

Extra speelgoed lenen

Door het jaar heen zijn er diverse data voor
extra uitleen. Deze staan op de website en
op de witte briefjes die bij het abonnement
zitten. Je mag op deze data 1 stuk extra
speelgoed uit het gehele assortiment lenen.
Heb je in de weken voor de extra uitleendata
al speelgoed geleend? Dan ben je op deze
dagen van harte welkom om een extra stuk
speelgoed er bij te lenen.

Noteer alvast
Woensdag 28 november is het om 10.00 uur
weer “Sinterklaas” op de Speel-O-Theek.
Woensdag 19 december vanaf 14.15 is de
Kerstknutsel.

Rabobank Club Actie
In april 2018 heb je tijdens de Rabobank Club Actie je stem kunnen
uitbrengen op een aantal verenigingen of stichtingen die je een warm
hart toedraagt. Dit jaar ontving de
Speel-O-Theek hierdoor een bedrag van € 122,76. Hiermee kunnen we weer nieuw speelgoed kopen. Bedankt voor je stem.

Skelter zoekt hulp
Er staat op dit moment een hele
leuke skelter met een lekke
band, een versleten band en hij
heeft een likje verf nodig. Wie wil
ons hierbij helpen? De kinderen
willen hem graag weer kunnen
lenen.

Koffie drinken

Ieder woensdag is er tijdens de openingstijden gelegenheid
om gezellig samen koffie te drinken in de koffieruimte. Hier
hebben de kinderen alle ruimte om te spelen. Ook niet leden
zijn hier van harte welkom.

Wist je
dat…
...we tegenwoordig niet al het
speelgoed coderen
...we dit doen
omdat zo’n code
het speelgoed kan ontsieren waardoor het
onaantrekkelijk wordt om het speelgoed te
lenen.
...je voor één euro speelgoed kunt reserveren. Je krijgt dan bericht als het speelgoed
beschikbaar is
...je bij onze medewerkers informatie kunt
inwinnen over geschikt speelgoed voor je
kind
…er een plek voor het verschonen van baby’s is ingericht in het invalidentoilet.
...het speelgoed op de zuil “nieuw speelgoed” direct te leen is.
...je op de rode bomen je wensen kunt ophangen
...je het speelgoed schoon moet inleveren.
...er een emmer sop in het halletje staat
voor als je het vergeten bent.

COLOFON
Verkoop afgeschreven speelgoed

De Wissel Express verschijnt twee maal
per jaar

Ieder jaar schrijven wij speelgoed af om de collectie “fris” te
houden. Dit afgeschreven speelgoed wordt tegen hele kleine
prijzen in de verkoop gedaan. Ook nu staat er weer het één
en ander op de tafel in de gang. Kijk gerust of er wat voor u
tussen zit.
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Vormgeving
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Copy
info@speelotheekdoetinchem.nl
Openingstijden Speel-O-Theek
wo.
09.00-11.00 en 14.00-16.00 uur
vr.
18.30-19.30 uur
1e zaterdag v.d. maand 10.30-12.00 uur
Tijdens vakanties en feestdagen gelden
aangepaste openingstijden. Zie website.
Adres
Houtsmastraat 11b, 7002 KA Doetinchem
t. 06 12658761 (tijdens openingstijden)
of 0314 39 12 30 (informatie)
info@speelotheekdoetinchem.nl
www.speelotheekdoetinchem.nl
www.facebook.com/speelotheekdewissel

