Nieuwsbrief maart 2015
Een fantastisch begin van 2015..
In de nieuwsbrief van december vorig jaar heeft u kunnen lezen over de oliebollenactie van de Rotary Club
Huizen. Hun jaarlijkse oliebollenopbrengst was deze keer bestemd voor Speel-o-theek ’t Gooi!
Het is een fantastische opbrengst geworden van €1000, euro! Door deze gulle gift kunnen wij een wens in
vervulling laten gaan. Eindelijk twee nieuwe laptops voor in de speel-o-theek. Dit maakt het mogelijk voor
ons om onze computersystemen te updaten. Vanaf april 2015 maken wij gebruik van onze nieuwe laptops!
Eén laptop gebruiken wij om de uitleningen te registreren en de andere laptop kunt u gebruiken om onze
catalogus te raadplegen.
Rotary Club Huizen nogmaals bedankt voor jullie gulle gift en het bakken van de vele oliebollen!

Het is echter nog maar het voorjaar van 2015 en het jaar bracht ons nog meer. Een nieuwe coördinator! Wij
heten Henriëtte Schlichting-Roeloff van harte welkom bij onze speel-o-theek! Wij zijn erg blij met een
nieuwe coördinator. Henriëtte stelt zich graag even kort aan u voor:
Goedendag, mijn naam is Henriëtte Schlichting-Roeloff, ik ben de nieuwe coördinator van Speel-o-theek ’t
Gooi! Ik hoop u allen "live" te mogen begroeten wanneer u de speel-o-theek bezoekt. Hierbij schrijf ik alvast
iets over mijzelf aan u.
Ik ben 35 jaar, orthopedagoge, moeder van twee kinderen en sinds kort woon ik in Naarden. Toen ik
verhuisde van Amsterdam naar Naarden ging ik via het internet op zoek naar een leuke speel-o-theek in de
buurt voor mijn twee kleintjes.
Het leek mij gezellig om zo leuke mensen te ontmoeten en ik las dat ze naarstig op zoek waren naar
vrijwilligers. Van het een kwam het ander. Met veel plezier zet ik mij nu in als coördinator!
Nogmaals: Ik hoop u snel te ontmoeten in speel-o-theek ‘t Gooi!

Peuterspeelochtenden: de Speeltrein
VersaWelzijn en Centrum voor Jeugd en Gezin starten in samenwerking met Bibliotheek Huizen en Speelo-theek ’t Gooi vanaf april 2015 een nieuw initiatief: de Speeltrein.
Dit initiatief is ontstaan doordat het aantal peuterspeelzalen daalt, maar ouders nog wel de behoefte
hebben om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en hun kinderen met elkaar te laten (leren)
spelen.
Vanaf maandag 11 mei 2015 starten deze peuterspeelochtenden in Speel-o-theek ’t Gooi! Tijdens deze
ochtenden is er altijd een professional aanwezig en een vrijwilligster van Speel-o-theek ’t Gooi.
Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor meer informatie over dit nieuwe initiatief!
Openingstijden
Speel-o-theek ‘t Gooi is op de volgende tijden geopend:
Woensdag: 14:00- 16:30 uur.
Vrijdag:
18:30- 19:30 uur.
Zaterdag:
10:30- 12:30 uur.
Speel-o-theek op internet
Geen tijd om speelgoed terug te brengen? Of bevalt het materiaal u zo goed dat u het langer wilt lenen? U
kunt het geleende materiaal verlengen via onze website. Dit kunt u doen onder het kopje “verlengen”.
www.speelotheek-gooi.nl
Volg en “Like”ons op Facebook!
Bent u al bekend met onze Facebookpagina?
Hier vindt u nieuws, foto’s, geplande evenementen, leuke weetjes etc.
Neem eens een kijkje op: www.facebook.com/speelotheektgooi
Nieuw materiaal
Ook in 2015 hebben wij weer nieuw materiaal aangeschaft zoals een nieuwe knikkerbaan, een loopscooter,
twee nieuwe kwartetspellen, malle getallen en warrige woorden van Scala en Quadrillion Smart Game.

Wilt u weten wat wij nog meer in ons assortiment hebben? Neem dan een kijkje in onze catalogus!
http://www.speelotheek-gooi.nl/catalogus/
Heeft u vragen over welk materiaal het beste bij uw kind of een bepaalde leeftijd past? Onze medewerkers
in de speel-o-theek helpen u graag!
Overig nieuws:
 Adreswijziging
Heeft u een ander adres, telefoonnummer of e-mailadres? Graag horen wij deze wijzigingen, dan
kunnen wij de gegevens aanpassen in ons adressenbestand. U kunt uw wijzigingen mailen naar:
info@speelotheek-gooi.nl.
 Afscheid vrijwilligers
Vrijwilligsters Coby en Kasia zijn sinds begin van het jaar gestopt met hun werk bij ons. Coby en Kasia
hartelijk bedankt voor jullie inzet en wij wensen jullie veel succes in de toekomst!





Nieuwe vrijwilligers
Wij hebben twee nieuwe medewerkers die ons komen helpen bij het eigen maken van onze nieuwe
laptops en alles wat hierbij komt kijken. Wij heten Tim en Cees van harte welkom!
Zet in uw agenda!
Tip: maak alvast ruimte vrij in uw agenda op woensdagmiddag 10 juni! Wilt u meer weten? Neem dan
een kijkje op onze website of Facebookpagina. U blijft dan helemaal op de hoogte!
Vacatures bij Speel-o-theek ’t Gooi
Vrijwilliger in de uitleen: registeren van inname en uitleen op de computer, leners/ouders adviseren,
deelnemen aan het medewerkersoverleg. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact
opnemen met mw. Ineke den Dulk. Tel: 06-43836901, e-mail: ineke@speelotheek-gooi.nl.
Secretaris: voorbereiden en verslaglegging van bestuursvergaderingen, correspondentie en bijhouden
van het archief. Deze taak kost u ongeveer vijf uur per maand. U draait mee in een enthousiast bestuur
dat samen met de medewerkers bezig is om de Speel-o-theek een goede toekomst te geven. Voor
meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mw. Ineke den Dulk. Tel: 0643836901, e-mail: ineke@speelotheek-gooi.nl.

