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Sinterklaas Poppenkast

Abonnement verlenging

Op woensdag 29 november om 10.00 uur is er speciaal voor de
kleinsten weer onze jaarlijkse Sinterklaaspoppenkast. Het is voor leden en nietleden, dus neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee. Na afloop krijg je ook een
presentje en wat lekkers.
De toegang is gratis en voor de
volwassenen staat er thee en koffie klaar.
De Speel-O-Theek is open van 09.00 tot
11.00 uur.
Tip: wil je die dag speelgoed inleveren
en/of lenen? Lever dit dan bij voorkeur in
voordat de poppenkast begint.

Per 1 april 2018 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 2018 door
aan Speel-O-Theek ‘De Wissel’, t.a.v. Ledenadministratie, Houtsmastraat 97, 7002 KD Doetinchem of
per e-mail:

Kerstknutselen
Net zoals vorig jaar, gaan we dit jaar ’s middags knutselen voor
kerst. Zo kunnen schoolgaande
kinderen ook meedoen. Op
woensdag 13 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.

Extra speelgoed lenen
Voorafgaand aan Sinterklaas en de Kerstvakantie mag je weer één
stuk speelgoed extra lenen. Dit kan op zaterdag 2 december,
woensdag 20 december en vrijdag 22 december. 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.

ledenadministratie@speelotheekdoetinchem.nl.

Vergeet niet het lidnummer te vermelden!

Puzzels
Sinds kort hebben de puzzels van 500 stukjes en
meer een apart schap. Dit hebben we gedaan om
deze puzzels beter tot hun recht te laten komen.

Thema-ochtenden
Ieder laatste woensdag van de maand hebben we
een Thema-ochtend. Deze begint om 10.00 uur.
De datums en thema’s voor 2018 komen binnenkort
op de website te staan en zullen ook via Facebook
bekend gemaakt worden.

Themazuil
In de Speel-O-Theek staat
een Themazuil.
Het speelgoed op deze
Themazuil mag altijd
naast ander speelgoed
geleend worden.
Als extra dus.
Op dit moment staat het
Sinterklaas- en Kerst
speelgoed op de zuil.
Dit speelgoed is beschikbaar tot de Kerstvakantie
Een mooie gelegenheid
om tijdens de feestdagen
extra speelgoed te lenen

Tip:
Uitgespeeld? Breng het speelgoed dan snel terug en leen weer wat
nieuws van het Sinterklaas- en Kerstspeelgoed op de zuil.

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
...we leuke houten bordspellen hebben voor de
winteravonden
… we een opstapje hebben voor het geval u niet bij
het bovenste speelgoed kunt
…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.

Vrijwilligers gezocht
Ons leden aantal stijgt, daardoor zijn we opzoek naar enthousiaste
vrijwilligers om het team te versterken.
Voor meer informatie zie onze website.

COLOFON

Gegevens gewijzigd?

Redactie
Annelies Kreeftenberg

Wilt u zo vriendelijk zijn om eventuele wijzigingen van uw gegevens
(adres, telefoonnummer, e-mail) aan ons door te geven. Wij kunnen u dan beter op de hoogte houden van het laatste nieuws en
belangrijke wijzigingen in b.v. de openingstijden.

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.

Vakanties 2017-2018
Kerstvakantie: ma. 25 dec 2017 t/m zo. 7 jan 2018
Voorjaarsvakantie: ma. 12 febr. t/m zo. 18 februari 2018
Goede vrijdag: vr. 30 maart 2018
Meivakantie: vr. 27 april t/m zo. 13 mei 2018
Buitenspeeldag: wo. 13 juni 2018. Speel-O-Theek gesloten
Zomervakantie: za. 14 juli t/m zo. 26 augustus 2018
In de maand December ontvangt u aan de balie weer het bekende
“witte briefje” waar alle belangrijke data op staan.

De Wissel Express verschijnt twee maal per jaar

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
Gelegenheid voor gratis koffie drinken:
Wo. 09.00-11.00 uur en 14.00-16.00 uur
Thema-ochtend:
Laatste wo. v.d. maand 10.00-11.00 uur
Adres
Houtsmastraat 11b, 7002 KA Doetinchem
t. 06 12658761 (tijdens openingstijden)
of 0314 39 12 30 (informatie)
info@speelotheekdoetinchem.nl
www.speelotheekdoetinchem.nl

