Nieuwsbrief november 2013
Openingstijden
De speel-o-theek is op de volgende tijden geopend:
Woensdag: 14:00- 16:30 uur.
Vrijdag:
18:30- 19:30 uur.
Zaterdag:
10:30- 12:30 uur.
De speel-o-theek is gesloten op 1e kerstdag en nieuwjaarsdag. Vrijdag 3 januari bent u weer van
harte welkom!
Speelgoedbeurs
Op zaterdag 9 november is van 11:00- 14:00 de jaarlijkse speelgoedbeurs.
Wij ruimen ons speelgoed op zodat er in het nieuwe jaar weer plek is voor nieuw materiaal.
Hopelijk tot dan!
Speel-o-theek op internet
Heeft u de website al gezien? U kunt nu ook het geleende materiaal verlengen via onze website.
Dit kunt u doen onder het kopje “verlengen”.
www.speelotheek-gooi.nl
Sinds kort heeft Speel-o-theek ’t Gooi ook een eigen Facebookpagina!
Hier vindt u nieuws, foto’s, geplande evenementen, leuke weetjes etc.
Neem eens een kijkje op: www.facebook.com/speelotheektgooi
Nieuw materiaal
We hebben de laatste maanden weer nieuw materiaal aangeschaft. U kunt de afbeeldingen
vinden op onze website.
Eenvoudig ontwikkelingsmateriaal ( A rubriek)
- Bewegende vingers
- Hit & Jump
- Klokkenspel
- Klok
- Auto toren
- Raamwerk
- 24- gatenplaat
- Staven
- 4- gatenplaat
- Touw- belletjesplaat
- Stuurwielplaat

Moeilijk ontwikkelingsmateriaal (D rubriek)
- Maxi Lotto dieren
- Rubik’s cube
- Babbelspel junior
- Kaas, boter, eieren
- Color cards ‘Wat is fout’
- Woordzoeker junior
- Color cards volwassenen
- Vragendewijs
- Evenveel
- Bunny Boo
- Colorpop
- Coyote
- Dixit
- Dobbel Ligretto
- Dobble kids
- Penguins
- Pit
- Timeline
- Times Up
- Kumbu
Muziek ( G rubriek)
- Muziekdoos
- Boomhackers
- Djembe
Gezelschapsspellen (H rubriek)
- Doolhof
- Onderuit
- Donald Duck love Nederland
- Blokus junior

- Tetris Link
- Rink-en-Lechts
- Monsterval
- Klik

Buitenmateriaal (L rubriek)
- Springtouw
Overig nieuws:
 Gezinsdonatie
U kunt vanaf 1 januari 2014 uw gezinsdonatie van 15 euro weer betalen. Voor
instellingen/scholen bedraagt de donatie 30 euro en voor praktijken bedraagt de donatie 50
euro.
 Adreswijziging
Heeft u een ander adres, telefoonnummer of e-mailadres? Laat het ons dan weten, dan
kunnen wij de gegevens aanpassen in ons adressenbestand. U kunt uw wijzigingen mailen
naar: info@speelotheek-gooi.nl
 Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten
Ook dit jaar heeft de Speel-o-theek weer meegedaan aan de jaarlijkse collecte voor het Fonds
verstandelijk gehandicapten. Het Fonds verstandelijk gehandicapten steunt projecten die
gericht zijn op de talenten en kwaliteiten van mensen met een verstandelijke beperking. De
Speel-o-theek collecteert elk jaar voor dit fonds en mag dan een percentage van de opbrengst
houden om nieuw materiaal aan te schaffen. De collecte heeft dit jaar maar liefst 504,86 euro
opgeleverd!
 Nieuwe vrijwilligers
We hebben weer zes nieuwe vrijwilligers. Wij heten alle vrijwilligers van harte welkom!
 Nieuwe voorzitter
Vanaf 2014 hebben wij een nieuwe voorzitter. Ineke den Dulk neemt het stokje over van Corrie
Kamermans.

