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Nieuwsbrief
Speel-o-theek Klapstuk

4 januari 2016

Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk

De beste wensen voor 2016
Alle medewerkers van speel-o-theek Klapstuk wensen u een voorspoedig nieuwjaar en veel speelplezier
voor 2016! Vorig jaar was de speel-o-theek na de zomervakantie lang gesloten i.v.m. de verbouwing van

het clubhuis. We hebben wel een fantastisch en mooi clubhuis
gekregen. Je kan spreken van een totale metamorfose. De speel-
o-theek heeft nu één opslaghok waarin al het speelgoed
overzichtelijk uitgestald staat. Ook dit jaar wil de speel-o-theek u
en de kinderen graag helpen bij het uitzoeken van speelgoed dat
u komt lenen. Wij hopen u gauw weer te zien!

Openingsdata
De eerste uitleendagen in 2016 zijn op woensdag 6 januari en zaterdag 9 januari.
In de speel-o-theek is een nieuw uitleenrooster aanwezig. Dit kunt u meenemen voor thuis. Zeer handig
om bij de lidmaatschapskaart te steken of aan het prikbord te hangen.

Lidmaatschapskaarten 2016
De lidmaatschapskaarten voor 2016 liggen voor u klaar! Wilt u bij het ophalen van uw kaart de gegevens
controleren op eventuele fouten of wijzigingen en deze aan ons doorgeven?
Het lidmaatschap van 2016 is voor bestaande leden € 3, - (in plaats van € 6,-) per gezin per jaar. Dit is ter
compensatie omdat de speel-o-theek in 2015 twaalf weken gesloten is geweest i.v.m. de verbouwing van
het clubhuis.

Het leenbedrag en de boetes zijn hetzelfde gebleven.
Een strippenkaart met 30 strippen kost € 4,-

Speelgoed geleend vóór de verbouwing
De speel-o-theek verzoekt u om het speelgoed terug te brengen dat is geleend voor de zomervakantie
of tijdens de extra ingelaste uitleen op 15 augustus jl. De speel-o-theek is weer open gegaan op 5
december 2015 en nog niet iedereen heeft het speelgoed terug gebracht. Het speelgoed is gratis
uitgeleend totdat de verbouwing gereed was. U kunt het speelgoed tot 16 januari gratis retour
brengen. Daarna wordt er leengeld in rekening gebracht.

Vrijwilligers gezocht
- Op dit moment zij er te weinig mensen voor de zaterdag uitleen. Daarom zoekt de speel-o-theek

minimaal twee medewerkers voor de zaterdag uitleen.
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- De website heeft een facelift nodig. De speel-o-theek zoekt iemand die ervaring heeft met
websites voor stichtingen of verenigingen en die wil helpen de website in een nieuw jasje te
steken met meer mogelijkheden zoals verlengen van speelgoed, reserveren, informatie en advies
vragen.

- De speel-o-theek zoekt medewerkers voor knutselochtenden tijdens de uitleen 2 à 3 keer per
jaar. En het lijkt ons leuk in het nieuwe gebouw een aantal keren per jaar een spel
ochtend/middag te organiseren.

Als een of meerdere taken u aanspreken, neem dan contact op met ons.
Vele handen maken het werk licht en ideeën zijn van harte welkom!!

Martin Berserik, Tel 06-38303706. U kunt ook via ons e-mail adres info@sot-klapstuk.nl contact
opnemen.

Speelgoed van jaar
Dit zijn de winnaars speelgoed van het jaar 2015.
Deze spellen zijn nog niet te leen bij de speel-o-theek. Een aantal spellen gaan we binnenkort
aanschaffen.

winnaars speelgoed
categorie artikel leverancier
0 - 3 jaar Vrolijke vriendjes – Magisch Speelhuis V-Tech
4 - 5 jaar Drie Kleine Biggetjes Smart
6 - 7 jaar Schetenjacht Goliath
8 - 9 jaar K'nex KForce Mega Boom Boti Europe
10 – 11 jaar Meccano Meccanoid G15 KS Spin Master
12 plus Focus Drone Spectron

Tot ziens in de Speel-o-theek!!!


