Nieuwsbrief April 2018
Hallo beste vrienden van Speel-o-theek ‘t Gooi.
Een laat Vrolijk Pasen toegewenst namens alle leden van de Speel-o-theek. Wij gaan weer gezellig de
lente in met z’n allen; het ideale seizoen om nieuw speelgoed te proberen. Voordat wij kijken naar
wat het voorjaar te bieden heeft, is hier het nieuws van de afgelopen periode.

Open op vrijdagochtend?
Eind 2017 is Speel-o-theek ’t Gooi begonnen met een proef om naast de vrijdagavond ook op
vrijdagochtend de deuren te openen. Dit konden we doen door de inzet van enkele erg enthousiaste
vrijwilligers. Wij hebben hier veel positieve reacties op gekregen en zetten dit dan ook door in het
nieuwe jaar. De Speel-o-theek is nu ook op vrijdagochtend van 10:00 tot 11:30 open voor iedereen.
Mas stages
Een Maatschappelijke Stage (MaS) is een onbetaalde stage bij een maatschappelijke organisatie.
Leerlingen maken op deze manier kennis met vrijwilligerswerk waardoor ze andere groepen en
organisaties in de samenleving leren kennen. Ook worden ze uitgedaagd om zich in te zetten voor
hun eigen buurt of omgeving. De Maatschappelijke Stage wordt in Huizen verplicht gesteld aan alle
leerlingen en wordt uitgevoerd in de vrije uren buiten schooltijd, zoals weekenden, schoolvakanties,
studiedagen of avonden. Wij zien de Maatschappelijke Stage als een kans voor leerlingen om hun kijk
op het leven te verbreden, is leerzaam, zinvol en vooral ook erg leuk!
Speel-o-theek ’t Gooi vindt het ieder jaar de moeite waard om MaS stagiairs te laten meedraaien om
hen te laten zien dat je spelenderwijs kinderen hun kennis laat vergroten. Het is leuk om te zien hoe
goed de stagiairs zich inzetten en prima samenwerken met de medewerkers. Dit jaar hebben we een
stagiaire gehad uit Havo 4 die 8 uur stage gelopen heeft. Jasmijn heeft ons heel goed geholpen bij de
uitleen en met een deel van de jaarlijkse controle van ons uitleensysteem. Wij danken haar hartelijke
voor de inzet.
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Het nieuwe uitleensysteem
In 2017 zijn wij begonnen met de implementatie van een nieuw uitleensysteem, wat het makkelijker
maakt om speelgoed in- en uit te schrijven. Tevens creëert het een duidelijk overzicht van welke
onderdelen er missen, wat u hopelijk veel verwarring gaat schelen. Om ons te helpen de software
nauwkeurig te houden hebben wij een onderhoudscontract met de leverancier om ons te helpen
eventuele problemen op te lossen.
Peutermarkt Peers plus 't Gooi
Op zaterdagochtend 10 februari 2018 hield Peers plus 't Gooi een peutermarkt voor peuters met een
(vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong. Ons is gevraagd of de Speel-o-theek aanwezig wilde zijn op
deze ochtend om de kinderen gelegenheid te geven om te spelen met uitdagend speelgoed. Wij
hebben spellen (o.a. van Smart Games), bouwspeelgoed en een houten knikkerbaan meegenomen,
die erg goed in de smaak vielen bij de kinderen. Ouders werden hierbij geïnformeerd over het belang
van passend speelgoed en de mogelijkheden van de Speel-o-theek. Wij waren uiteraard niet de enige
die iets leuks deden voor ouders en kinderen. Warrior Skillz gaf een workshop in weerbaarheid en
stevig in je schoenen staan, er was een vertegenwoordigster van Hubelino , een geweldige
knikkerbaan die past op alle duplo en de kinderen konden een workshop handlettering volgen.
We hebben tijdens de peutermarkt met een aantal ouders gesproken. Sommige waren al lid, en
anderen waren enthousiast over wat we te bieden hebben. Onze collectie speelgoed voor kinderen
met een ontwikkelingsvoorsprong wordt steeds groter en mooier, dus staan wij hen graag bij. Al met
al een geslaagde ochtend voor de organisatoren, voor ons en, het belangrijkste, voor de kinderen en
hun ouders.
Nieuwe inkoopcoördinator
Wij hebben een nieuwe inkoopcoördinator! Edwin Vos helpt ons met het vinden en aanschaffen van
nieuw speelgoed om als Speel-o-theek een nóg completer aanbod te bieden. Momenteel werken wij
met Edwin aan een systeem om uw ideeën en suggesties mee te nemen in ons aankoopbeleid.
Wanneer er dan een type speelgoed niet voldoende aanwezig is of wanneer u een geweldig idee
heeft voor onze volgende aankoop, kunnen wij hier gehoor aan geven.
Nieuwe secretaris en eventcoördinator
Sinds maart hebben we een nieuwe secretaris; Els Kessens. Deze functie kwam vrij, nadat Eliane
Krijnen - Del Gaudio had aangegeven dat het secretariswerk niet meer past naast haar nieuwe baan.
Naast werken met het team als secretaris, werkt Els ook als coördinator van de events die wij
organiseren. Wij zijn erg blij met Els en de kennis, enthousiasme en ervaring die ze ons brengt.
Nieuwe vrijwilligers
Naast Edwin wil Speel-o-theek ’t Gooi een aantal vrijwilligers officieel verwelkomen. Riet van der
Steeg, Cindy Heilmann, Hamida Seyed en Nicole Kaskens versterken ons uitleenteam. Wij zijn erg blij
met hun inzet en kijken er naar uit om verder met hen samen te werken.
Vertrokken vrijwilligers
Er zijn helaas ook wat vrijwilligers vertrokken. Nicole Ramselaar, Mariska Koopmanschap en Gosia
Skimina hebben ons team jammer genoeg verlaten. Wij willen hen graag bedanken voor hun inzet,
en veel succes wensen met wat zij in de toekomst willen ondernemen.
Vacatures
Speel-o-theek ’t Gooi is altijd op zoek naar vrijwilligers voor de uitleen. Zij zijn het gezicht van de
stichting en geïnteresseerden zijn altijd welkom. Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact
opnemen met Miriam Kos via miriam@speelotheek-gooi.nl of tel 06-46784202
Heeft u interesse, of kent u iemand met interesse, neem dan contact met onze coördinator op via
miriam@speelotheek-gooi.nl of tel 06-46784202.
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Nieuw Speelgoed
Wij werken constant aan het uitbreiden van onze collectie. Hieronder staan enkele recente
voorbeelden:

Co-de-rups, de programmeerbare rups

De Bee-bot
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Pinguïn collectie

De boomhut
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Schoolbus
Om altijd op de hoogte te zijn van ons nieuwste speelgoed kunt u kijken op facebook, in de
fotocatalogus op de website en in de map bij de Speel-o-theek.
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