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De Speel-o-theek op Facebook

Zomervakantie

Sinds december 2013 is onze Speel-o-theek ook op facebook
te vinden: www.facebook.com/speelotheekdewissel. Je hoeft
zelf geen facebook te hebben om alle nieuwtjes op deze
pagina te kunnen bekijken. Kun je Speel-otheek De Wissel toch niet vinden via
bovenstaande link, dan kun je op onze
website, www.speelotheekdoetinchem.nl,
het facebook-icoontje aanklikken, dan kom
je automatisch op onze facebookpagina
terecht.

Tijdens de zomervakantie (21 juli t/m 29
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 komen lenen. Let
op: omdat we elke
week één keer open
zijn, is ook tijdens deze
vakantie de uitleentermijn gewoon 4 weken!

Nieuw speciaal speelgoed
Onlangs hebben we ons assortiment speelgoed flink uitgebreid met een pakket coöperatieve spellen, i-blocks, babbelspelen en Lego education. Deze investering was mogelijk
dankzij een donatie van de Rabobank. Het speelgoed is voor
iedereen te leen, maar het is vooral leuk materiaal voor
kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij
het leren van bepaalde vaardigheden.

Knutselen in de middag
Er was veel vraag van onze leden om de
knutselactiviteiten die we met Kerst en
Pasen organiseren naar de middag te
verplaatsen. Zo kunnen ook schoolgaande
kinderen meedoen.
Het Kerstknutselen
zal daarom dit jaar
plaatsvinden op
woensdag 10
december van 14.00
tot 16.00 uur. De
Sinterklaaspoppenkast voor de kleinsten zal traditiegetrouw ’s morgens opgevoerd worden en wel op woensdag 26 november om 10.00 uur.

Telefoon kapot
Bij de coöperatieve spellen van Earthgames staat samenwerken centraal. De spelers spelen niet tégen elkaar maar mét
elkaar. Het pakket dat is aangeschaft omvat spellen voor kinderen vanaf 3 jaar tot volwassen. Met i-blocks leren kinderen
op een leuke manier klanken herkennen, woorden maken,
lezen en tellen door de unieke combinatie van zien, doen en
horen. Het Babbelspel Junior (4 t/m 6 jaar) en het Babbelspel
Origineel (7 t/m 15 jaar) nodigen op een speelse manier uit
om een aantal sociale vaardigheden te oefenen aan de hand
van korte alledaagse opdrachten. Van Lego education heeft
de Speel-o-theek een doos creatief bouwen en een doos buizenbouw aangeschaft. Op onze website en op facebook is
uitgebreide informatie te vinden over dit nieuwe speelgoed.

Langs deze weg willen we onze excuses
aanbieden voor het tijdelijk niet telefonisch
bereikbaar zijn van
onze Speel-o-theek
eind mei/begin juni.
Onze telefoon was er
definitief mee opgehouden. Gelukkig
werd snel gehoor
gegeven aan onze
oproep voor een
vervangend exemplaar. Tijdens openingsuren zijn we dus weer gewoon telefonisch
bereikbaar.

Jantje Beton
In de week van 4 tot en met 9 maart is er
weer gecollecteerd voor Jantje Beton. We
hebben weer een mooi bedrag opgehaald,
dankzij de inzet van onze eigen medewerkers en scholieren die ons hielpen voor hun
maatschappelijke stage. Van dit
bedrag is speelgoed gekocht dat op de
briefjes genoteerd was die aan de rode
wensbomen hingen. De leden die deze
wensen hadden opgehangen mochten het
nieuwe speelgoed als eerste lenen. Al dit
speelgoed is inmiddels te leen.

Extra speelgoed lenen
Al een aantal keren hebben we een actie gehad, waarbij je één stuk speelgoed
extra mag lenen. We hebben gemerkt
dat leden dit erg leuk vinden. We geven
het daarom bijtijds aan op de informatieborden in de Speel-o-theek, op de website en op facebook als je weer extra
speelgoed mag lenen.

Wist je dat...
…het speelgoed dat
op de presentatiezuilen staat, direct te
leen is
...de kleuters van de
Wilhelminaschool
begin juli een kijkje
komen nemen in de Speel-o-theek
...afgeschreven speelgoed voor een klein
prijsje te koop staat in de gang
…verkleedkleding die na uitleen terugkomt,
wordt gewassen door één van onze medewerkers
...er een nieuwe kast is aangeschaft voor de
coöperatieve spellen
...het reserveren van de verjaardagsstoelen
gratis is en dat de boete voor te laat
inleveren verlaagd is naar €5,00
...als je een verjaardagsstoel leent, je één of
beide verjaardagsspellen mee mag nemen

Landelijke Speelothekendag
Op 8 februari jl. zijn we met 6 medewerksters naar de landelijke Speelothekendag geweest die dit jaar gehouden werd in
het Brabantse Rijen. Na het officiële gedeelte was het tijd
voor de verkiezing van de Speel-o-theek van het jaar. Verder
stonden er nog leuke workshops op het
programma. Hierdoor zijn we weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op speelgoedgebied. Ook werd er gebrainstormd over de
toekomst van Speel-o-theken in het algemeen.
Op de speelgoedbeurs hebben we nog speelgoed gekocht dat inmiddels in de uitleen is gegaan. Tot slot bezochten we nog de organiserende Speel-o-theek. Kortom een heel gezellige maar ook
leerzame dag.

Vakanties
Zomervakantie:

ma 21 juli t/m vr 29 augustus
(alleen op vrijdagavond open van
18.30 tot 19.30 uur)

Herfstvakantie:

ma 20 t/m vr 24
oktober

Sinterklaas:

vr 5 december
(pakjesavond)

Kerstvakantie:
2014

ma 23 december
t/m vr 2 januari 2015

De verjaardagsspellen

COLOFON
De Wissel Expresss verschijnt tweemaal
per jaar
Redactie
Carianne Vonk en Annelies Kreeftenberg
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
Openingstijden Koffieruimte
wo.
09.00-11.00 uur
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

