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Poppenkast Sinterklaas

Nieuw speelgoed

Op woensdag 30 november 2011 om 9.30 uur kunnen de kleintjes
weer genieten van 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. Van
09.00 tot 10.30 uur zijn we geopend, er is dus
ook nog tijd om te kleuren en te knutselen. De
toegang is geheel gratis en voor de grote mensen staat er thee en koffie klaar.

Vanaf 30 november gaat er weer nieuw speelgoed in de uitleen. Momenteel staat het op de
showtafel zodat u een idee krijgt van al het
leuks dat is aangeschaft. Nieuw zijn onder
andere een houten garage, een tas met professioneel gereedschap van Toolkid en een fietsje met zijzit. Verder zijn er veel nieuwe spellen ingekocht zoals Prinsessenbal, Dweebees,
Halli Galli, Doolhofspel, Ubongo groot, Race
door de jungle, Regenwormen, Sequence voor
kids en Jenga. De
wintermaanden
zijn natuurlijk heel
geschikt om een
leuk gezelschapsspel te spelen. Het
assortiment puzzels is uitgebreid
met een aantal houten puzzels en een grote
vloerpuzzel. Én een splinternieuwe manege
van Playmobil gaat in de uitleen.

Knutselen voor kerst
Met de decembermaand voor de deur gaan we ook
weer knutselen voor kerst. Op 14 december om
9.30 uur zijn kinderen (met hun ouders/verzorgers)
van harte welkom om iets leuks te komen maken
voor kerst. De toegang is gratis voor leden en nietleden en natuurlijk neem je je knutselwerk na afloop mee naar huis. Er is limonade, koffie, thee en
wat lekkers voor iedereen.

Verkleedkleren
Voor het lenen van verkleedkleren hoeft geen bijdrage meer betaald
te worden. Uiteraard wordt de kleding steeds netjes gewassen voordat
het weer in de uitleen gaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met carnaval een
hele leuke outfit voor uw kind lenen, waar u verder geen omkijken
naar heeft.

Gele lijsten
We merken de laatste tijd dat het gebruik van de gele lijsten niet altijd
duidelijk is. In deze Wissel Express willen we dit graag nog eens onder de aandacht brengen. Als u speelgoed heeft uitgezocht, pakt u uit
de blauwe mappen de bijbehorende gele lijst. Aan de hand van deze
lijst controleert u of alles aanwezig is. Ontbreekt er iets dan noteert u
dit. Papier en pennen staan op de ovale tafel. U meldt de manco’s aan
één van onze medewerkers. Zij kijken in de
computer na of het manco bekend is, zoniet dan
registreren zij het. Op uw gele uitleenbriefje
komt te staan wat er ontbreekt. Zo is dus te allen
tijde vóóraf bekend wat er ontbreekt en wordt u
hier later niet voor aansprakelijk gesteld. Het is
absoluut niet toegestaan zelf wijzigingen aan te
brengen in de gele lijsten. Voor de Speel-o-theek
is dit ongeldig en u zult gewoon verantwoordelijk worden gesteld voor de ontbrekende onderdelen. U kunt de gele
lijsten mee naar huis nemen, zodat u na kunt kijken of alles aanwezig
is voordat u het speelgoed terug brengt. Verder kan het voorkomen
dat spelregels zich in het hoesje bij de gele lijst bevinden.

Leden voor leden
De Speel-o-theek heeft een actie bedacht om
bekenden van onze leden eens kennis te laten
maken met ’De Wissel’. Want als u zelf enthousiast bent over onze Speel-o-theek, dan
vertelt u dat natuurlijk graag aan anderen.
Maar niet iedereen zal meteen de stap willen
nemen om lid te worden. Met onderstaande
bon kunt u samen met uw vriendin, buurvrouw of andere geïnteresseerde naar de Speel
-o-theek komen. Tegen inlevering van deze
bon mag dan eenmalig speelgoed worden geleend voor een bedrag van slechts €1,50.

Aanbieding
Tegen inlevering van deze bon kunt u nu
kennismaken met Speel-o-theek ‘De Wissel’
voor slechts €1,50. Hiervoor mag één keer
één stuks speelgoed en één puzzel geleend
worden voor de periode van 4 weken.
Per kind kunt u eenmaal gebruik maken van
deze aanbieding.
www.speelotheekdoetinchem.nl
Deze bon is geldig t/m 23 december 2011

DE WISSEL EXPRESS
Nieuwsbrief Stichting Spel- en Opvoedwinkel/Speel-O-Theek De Wissel

Zomeropenstelling
Afgelopen zomervakantie was onze Speel-o-theek, in tegenstelling tot voorgaande jaren, als proef geopend op de vrijdagavond. We kunnen met recht zeggen dat het een groot
succes was. De avonden werden druk bezocht. Onze dank
voor uw geduld als u hierdoor
langer moest wachten. Het blijft
natuurlijk een feit dat onze vrijwilligers in hun vakantie extra
diensten draaien om ervoor zorgen dat u speelgoed kunt inleveren en lenen. We hopen dat we
dit volgend jaar weer kunnen
herhalen.

Gezocht: Medewerker
uitleen en inname
De Speel-o-theek is dringend op zoek naar één of meer vrijwilligers voor de uitleen en inname van speelgoed op de
vrijdagavond.
Werkzaamheden:
•
Inname (tellen en controleren) van speelgoed
•
Uitleen van speelgoed met behulp van de computer
•
Schades en reserveringen registreren
•
Inschrijven nieuwe leden
Wij zoeken mensen die:
•
Bereid zijn om één keer per drie weken een dienst te
draaien op vrijdagavond van 18.15 t/m 19.45 uur
•
Vrijwilligerswerk als volwaardig werk zien
•
Het leuk vinden om met (kleine) kinderen en volwassenen om te gaan
•
Bereid zijn om met een computer te werken (ervaring
is handig, maar zeker niet vereist)
Wij bieden:
•
Afwisselend en verantwoordelijk werk
•
Een gezellige werkomgeving
•
Werk waar je je kind mee naar toe kunt nemen
•
Ruimte voor eigen inbreng en ideeën
•
Leuke teambijeenkomsten zoals een kerstkoffieochtend en nieuwjaarsborrel
•
Gelegenheid om workshops of cursussen te volgen
•
Werk dat je bij (eventuele) sollicitaties kunt opgeven
als referentie.
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Andalies
Sloetjes, tel. 0314-333280 of u mailt naar speelotheekdoetinchem@kpnmail.nl. Uiteraard kunt u zich ook tijdens openingstijden melden bij één van onze medewerkers.

Verlenging abonnementen
Per 1 april 2012 wordt uw abonnement weer verlengd.
De kosten blijven ongewijzigd, namelijk €22,50 voor
een eerste kind en €15,00 voor elk volgend kind binnen een gezin. Mocht u uw abonnement niet willen
verlengen dan dient u dit vóór 1 februari 2012 schriftelijk door te geven aan Speel-o-theek ‘De Wissel’, t.a.v.
secretariaat, E. Schilderinkstraat 65, 7002 JC Doetinchem of per e-mail:
ledenadministratie@speelotheekdoetinchem.nl.

Vakanties 2011 – 2012
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

26 december 2011 t/m
6 januari 2012
20 t/m 24 februari 2012
6 april 2012
30 april t/m 4 mei 2012
17 en 18 mei 2012
28 mei t/m 1 juni 2012
9 juli t/m 17 augustus 2012

Colofon:
Verschijnt tweemaal per jaar
Oplage: 250 exemplaren
Redactie:
Carianne Vonk en Annelies Kreeftenberg
Layout:
Gerrit Jan Kreeftenberg
Copy: speelotheekdoetinchem@kpnmail.nl
Openingstijden Speel-o-theek:
Woensdag:
09.00 – 10.30 uur
en
14.00 – 16.00 uur
Vrijdag:
18.30 – 19.30 uur
Openingstijden Koffieruimte:
Woensdag:
09.00 – 10.30 uur
Gratis toegankelijk voor leden en niet-leden
Houtsmastraat 11b
7002 KA Doetinchem
www.speelotheekdoetinchem.nl
e: speelotheekdoetinchem.@kpnmail.nl
t: 06-12658761 (tijdens openingstijden)
of 0314-391230 (informatie)

