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Speel-O-Theek De Wissel

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we het dit jaar
eens anders doen. Nu eens
geen Sinterklaaspoppenkast,
maar een Sinterklaas vertelkastje. Het verhaal gaat over
Rikki die Sinterklaas komt
helpen. Op woensdag 28
november om 10.00 uur begint het verhaal. Na afloop is
er voor alle kinderen weer
een leuk presentje.

Net zoals vorig jaar, gaan we dit jaar
’s middags knutselen voor kerst. Zo
kunnen schoolgaande kinderen ook
meedoen.
Op woensdag 19 december is iedereen vanaf 14.15 uur welkom.
Ouders en/ of verzorgers mogen de
jongste kinderen natuurlijk meehelpen. Er is limonade, koffie, thee en
wat lekkers. Na afloop neem je je
knutselwerk mee naar huis. De toegang is gratis en de middag eindigt
om 16.00 uur.

Sinterklaas en het Kerstknuselen is voor alle kinderen gratis.
Je hoeft hiervoor geen lid van de Speel-O-Theek te zijn.
Neem dus gerust vriendjes en/of vriendinnetjes mee.
Op 5 december is de Speel-O-Theek i.v.m. Sinterklaas de
gehele dag GESLOTEN.

Elk jaar hebben wij met Kerst een vrolijke kerstboom staan
die versierd is met, door kinderen, zelfgemaakt stukjes.
Het gaat zo:
Je maakt thuis een leuk kerst-dingetje voor in de boom. Je
kunt je zelfgemaakte stukje komen brengen tijdens de openingstijden op 7, 12, 14 en 19 december. Samen met jou hangen we dan het stukje op een leuk plekje in de boom.
Als je ons voor 7 december via
info@speelotheekdoetinchem.nl , of tijdens de openingsuren,
laat weten dat je komt, staat er ook nog een leuke verrassing
voor je klaar om mee naar huis te nemen.
Wij hopen dat we jou enthousiast hebben gemaakt en dat
onze kerstboom op 19 december bomvol hangt met leuke
dingetjes.



winter 2018

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.

Op het witte briefje dat bij uw abonnement
komt kunt u alle vakantiedagen van
2018/2019 vinden. Deze staan ook vermeld
op de website van de Speel-O-Theek.

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.

Abonnement verlenging

Per 1 april 2019 worden de abonnementen
weer verlengd. De kosten blijven hetzelfde,
namelijk €22,50 voor het eerste kind en
€15,00 euro voor elk volgend kind binnen
een gezin. Wil je het abonnement niet verlengen? Geef dit dan vóór 1 februari 2019
door via
Speel-O-Theek ‘De Wissel’, t.a.v. Ledenadministratie, Houtsmastraat 97, 7002 KD
Doetinchem
of per e-mail:
ledenadministratie@speelotheekdoetinchem.nl.
Vergeet niet het lidnummer te vermelden!

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

+

1 stuks speelgoed uit de “3” kast

+

Op de Themazuil staat allerlei leuk speelgoed met als thema winter, Sinterklaas en
Kerst. De verkleedkleren van Sint en Piet
hangen/staan bij de verkleedkleren.
De gele lijsten van het Sinterklaas en Kerst
speelgoed hebben een eigen blauwe map.

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

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.

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.

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 nog het één en
ander op de tafel in de gang. Kijk gerust of er wat voor u tussen zit. Op=op

Vrijwilligers gezocht

Graag zouden wij ons team uitbreiden met een aantal enthousiaste
vrijwilligers. Lijkt het je leuk om regelmatig mee te helpen in de
Speel-O-Theek neem dan eens contact op met:
Annelies Kreeftenberg, 0314-391230 of 06-10811859
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per jaar
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Vormgeving
Bauke Kappert, Studio Hallo!
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

