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Poppenkast Sinterklaas

Pakjesavond gesloten

Op woensdag 26 november om
10.00 uur is er speciaal voor de
kleinsten weer onze jaarlijkse
sinterklaaspoppenkast. Het is
voor leden en niet-leden, dus
neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee. Na afloop krijg je
ook nog een klein presentje en
wat lekkers. De Speel-o-theek is
open van 9.00 tot 11.00 uur. De
toegang is gratis en voor de volwassenen staat er thee en koffie
klaar.

Vanwege pakjesavond
is de Speel-o-theek op
vrijdag 5 december
gesloten. Op zaterdag
6 december (eerste
zaterdag van de
maand) zijn we wel
open van 10.30 tot
12.00 uur.

Speelgoed van het jaar
Op 5 november wordt bekend wat in
2014 ‘speelgoed van het jaar’ wordt.
Er zijn zes leeftijdscategorieën, waarvan
in elke categorie een winnaar uitgeroepen zal worden op basis van stemmen.
Het speelgoed dat met deze verkiezing
wint, willen we voortaan gaan aanschaffen voor onze Speel-o-theek. Het moet
uiteraard wel speelgoed zijn dat geschikt
is om uit te kunnen lenen. We proberen
het speelgoed zo snel mogelijk gereed te
hebben voor de uitleen.
www.speelgoedvanhetjaar.nl

Extra speelgoed lenen
In de week voorafgaand
aan de kerstvakantie
mag je weer één stuk
speelgoed extra lenen.
Dit is dus op woensdag
17 december en op vrijdag 19 december. Leuk
voor in de kerstvakantie!

Nieuwjaarsgroet
Ook in het nieuwe jaar zal de Speel-o-theek
weer elke eerste zaterdag van de maand
geopend zijn van 10.30 tot 12.00 uur. De
eerste zaterdag in het nieuwe jaar is het nog
kerstvakantie. Daarom starten we op zaterdag 10 januari. We verwelkomen iedereen

Kerstknutselen
Dit jaar gaan we voor het eerst ’s middags knutselen voor
kerst, omdat daar veel vraag naar was bij onze leden. Zo kunnen schoolgaande kinderen ook
meedoen. Vanaf 14.15 uur is
iedereen welkom om binnen te
lopen en aan te schuiven.
Ouders en/of verzorgers mogen
natuurlijk mee komen om de
jongste kinderen te helpen. De
toegang is gratis voor leden en
niet-leden. Er is limonade, koffie,
thee en wat lekkers voor iedereen. Na afloop neem je je
knutselwerk mee naar huis. De
middag eindigt om 16.15 uur.
Let op! De uitleen van speelgoed stopt deze middag wel
gewoon om 16.00 uur.

op deze ochtend graag voor een Nieuwjaarsgroet met chocolademelk en wat lekkers. Je kunt dan gewoon speelgoed inleveren en lenen. Bovendien mag je deze
zaterdag één stuk speelgoed extra lenen
uit het hele assortiment.

Speel-o-theek 30 jaar

Wist je dat...

Op 18 januari 2015 is het precies 30 jaar geleden dat
Speel-o-theek ‘De Wissel’ is opgericht. We gaan er een
feestelijk jaar van maken met
meerdere leuke activiteiten door
het jaar heen. Op de achtergrond
zijn onze medewerkers al druk
bezig met alle voorbereidingen.
We houden je op de hoogte van
alle festiviteiten op de informatieborden in de Speel-otheek, op de website en op facebook. Ook zal er nog een extra
nieuwsbrief verschijnen.

...er speelgoed te
leen is speciaal voor
Sinterklaas en Kerst.
Dit staat vanaf 26
november op de
showzuil.
...we in het nieuwe
jaar verder gaan met
speelgoed kopen dat op de wensbriefjes
aan de ideeënbomen is gehangen.
…de koffietafel vanaf nu in de gang staat.
...we een mooie nieuwe box hebben waar je
even je kind in kan leggen, zodat je je handen vrij hebt om speelgoed uit te zoeken.
...er ook een kinderstoel aanwezig is
...op de vrijdagavond twee leerlingen van
het Ludgercollege ons komen helpen voor
hun maatschappelijke stage
...de burgemeester op 17 oktober op bezoek
was in onze Speel-o-theek

(Verlenging) Abonnementen
Per 1 april 2015 worden de abonnementen weer verlengd. De
kosten blijven hetzelfde, namelijk €22,50 voor het eerste kind
en €15,00 voor elk volgend kind binnen een
gezin. Mocht u het abonnement niet willen verlengen dan dient u dit vóór 1 februari 2015
schriftelijk door te geven aan 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!
Vanaf januari 2015 neemt de Speel-o-theek deel aan het
meedoenarrangement van de gemeente Doetinchem. Met
deze regeling krijgen gezinnen met een laag inkomen ondersteuning bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van de Speel-otheek. Meer informatie hierover volgt nog.

Vakanties 2015
Ÿ Kerstvakantie:
Ÿ Voorjaarsvakantie:
Ÿ Goede vrijdag:
Ÿ Meivakantie:
Ÿ Zomervakantie:

ma 22 december 2014 t/m
vr 2 januari 2015
ma 16 t/m vr 20 februari
vr 3 april
ma 11 mei t/m vr 15 mei
(hier valt Hemelvaart in)
ma 13 juli t/m vr 21 augustus

In de eerste week van de meivakantie is de Speel-o-theek
wel geopend! Dit is op za 2 mei, wo 6 mei en vr 8 mei.
Tijdens de zomervakantie gelden
aangepaste openingstijden. Meer
informatie hierover vind je te zijner
tijd in de Wissel Express, op de
informatieborden en op
www.speelotheekdoetinchem.nl
Op vrijdagavond 5 december is de
Speel-o-theek gesloten i.v.m.
Sinterklaas.
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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
Openingstijden Koffieruimte
wo.
09.00-11.00 uur
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www.facebook.com/speelotheekdewissel

