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Woensdag 8 juni was het zover: Buitenspeeldag! Sportservice
Doetinchem, Buurtplein BV en Speel-o-theek ‘De Wissel’
hadden deze middag een uitgebreid programma met buitenspeelactiviteiten opgezet. Hierbij was rekening gehouden met
jonge en wat oudere kinderen. Er was een stormbaan,
schminken, bellenblazen, minibasketbal, blikkengooien en nog
veel meer. Meer dan 200 kinderen
kwamen buitenspelen op het veld en
op het plein voor de Speel-o-theek.
Ook veel buurtbewoners kwamen
deze middag een kijkje nemen en
gezellig koffie drinken. We kijken
terug op een geslaagde middag!

In april 2016 heb je tijdens de Rabobank
Club Actie je stem kunnen uitbrengen op
een aantal verenigingen of stichtingen die je
een warm hart toedraagt. Jouw stem heeft
ons een bedrag van 91,26 euro opgeleverd.
Met dit geld kunnen we weer leuke
activiteiten organiseren of nieuw speelgoed
kopen. Bedankt voor jouw stem!

Per 1 april 2016 zijn de abonnementen weer
verlengd. De nieuwe gele abonnementskaart ligt voor alle leden klaar bij de balie.
Het is niet meer mogelijk om op het oude
abonnement te lenen. Het uitleenreglement
is niet gewijzigd. Heb je nog geen nieuwe
gele abonnementskaart, kom je deze dan ophalen?

Tijdens de zomervakantie (9 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 lenen.
Let wel: omdat we
elke week één
keer open zijn, is
ook tijdens deze
vakantie de
uitleentermijn
gewoon 4 weken!

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.
Interesse? Ga hiervoor naar
www.meedoenarrangement.nl en
vul je gegevens in.

Op zoek naar een origineel cadeau?
Geef dan een cadeaubon van Speel-o-theek ‘De Wissel’.
Leuk voor een kraamcadeau of voor een kinderverjaardag.
Deze feestelijk verpakte cadeaubon kost 10 euro en is in te
wisselen tegen een halfjaarabonnement. Bij de cadeaubon
ontvang je tevens een klein presentje!

Dit jaar hebben onze medewerkers niet kunnen
collecteren voor Jantje Beton. Dit komt doordat we
te weinig medewerkers beschikbaar hadden om te
collecteren. Dat vinden we jammer. Hopelijk is dit
volgend jaar anders, zodat we dan wél een mooi
bedrag kunnen ophalen.

In de periode voorafgaand aan de schoolvakanties (m.u.v. zomervakantie) mag je
één stuk speelgoed extra lenen. Noteer
daarom alvast de volgende dagen in je
agenda: zaterdag 1 oktober, woensdag
12 oktober en vrijdag 14 oktober. Leuk voor
in de komende herfstvakantie! 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 te lenen.

Thema-ochtenden
Sinds januari 2016 is de Speel-o-theek uitgebreid met een
extra ruimte (voormalig gymzaaltje van de Montessorischool).
Wellicht heb je deze ruimte al eens gezien tijdens de knutseldagen met Kerst en Pasen of bij de Sinterklaaspoppenkast.
Deze ruimte willen we ook gebruiken voor andere activiteiten.
Na de zomervakantie starten we met thema-ochtenden. Deze
thema-ochtenden vinden elke laatste woensdag van de
maand plaats. Onze medewerkers verzorgen dan activiteiten
voor kinderen tot 4 jaar met een bepaald thema, zoals een
spelletjesochtend met het thema “kleuren en vormen”.
Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om koffie/thee te
drinken. De activiteiten zijn gratis en je hoeft geen lid te zijn.
Meer informatie over de thema-ochtenden volgt na de zomervakantie.
Opknappen gymzaal
Voordat wij met de thema-ochtenden kunnen starten, moet er
nog wel een en ander gebeuren! Het gymzaaltje ziet er nu
ongezellig uit en kan wel een opknapbeurt gebruiken.
De muren worden geschilderd en de ruimte wordt gezellig
ingericht. De gang en de ruimte met het buitenspeelgoed
worden ook meteen aangepakt. Deze ruimtes krijgen dezelfde
huisstijl als de rest van onze inrichting. Onze vrijwilligers
starten in juli/augustus met het opknappen van de ruimtes.
Onze wens om deze ruimte op te knappen, wordt (mede) mogelijk gemaakt
door de financiële bijdrage van het
Coöperatiefonds van de Rabobank
Graafschap. De Rabobank ondersteunt
met het Coöperatiefonds goede ideeën
en initiatieven financieel om zo haar
bijdrage te leveren aan het welzijn van
de regio. Dit doen zij door initiatieven op
algemeen maatschappelijk terrein,
sociaal, economisch of cultureel gebied
te ondersteunen. Wij bedanken de Rabobank hartelijk voor
haar bijdrage!
Koffie drinken
Vanaf 24 augustus 2016 mag je elke woensdagmorgen van
09.00 tot 11.00 uur gratis koffie of thee drinken in onze
nieuwe ruimte. Iedereen is van harte welkom: (groot)ouders
met (klein)kinderen en/of verzorgers. Je hoeft geen lid te zijn.
Terwijl de kinderen lekker spelen, kunnen de volwassenen
onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar
praten of ervaringen uitwisselen. Voor de kinderen staat
limonade klaar.
Verschoonplek baby op WC
Sinds kort is er een plek voor het
verschonen van baby’s ingericht in het
invalidentoilet. Er was wel een verschoonplek in de gang aanwezig, maar hier heb jij
en je kind meer privacy. Wel zo prettig!

…afgeschreven
speelgoed voor een
klein prijsje te koop
staat in de gang
...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 kan
reserveren. Je krijgt dan bericht als het
speelgoed beschikbaar is
...je bij onze medewerkers informatie kunt
inwinnen over geschikt speelgoed voor je
kind
...het reserveren van de verjaardagstoelen
gratis is. Bij te laat inleveren betaal je 5 euro

...we ook vanaf september verjaardagsspelletjes uitlenen (zie foto hieronder).
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