Hallo beste vrienden van de Speel-o-theek ‘t Gooi,
Het is een tijdje geleden sinds onze laatste nieuwsbrief en er is bij de Speel-o-theek veel gebeurd.
Nieuw jaar, nieuwe gezichten en nieuwe ideeën. Inmiddels is het al een paar maanden 2016 dus is er
genoeg nieuws te melden.

Huishoudelijke Mededeling
Het is niet altijd even makkelijk om op tijd naar de Speel-o-theek te komen. Misschien zit u in de
knoop wegens omstandigheden, misschien wilt u vandaag gewoon de deur niet uit. We bieden om
deze reden ook de mogelijkheid om te verlengen via onze website, mail of over de telefoon.
Langskomen is natuurlijk ook nog steeds een optie.
Het verlengen via de mail gaat tegenwoordig via een nieuw adres. U kunt mailen naar
uitleen@speelotheek-gooi.nl om een verlenging van uw uitleen aan te vragen. Vermeld de details
van het speelgoed in het bericht en u krijgt van ons een bevestiging. Kleine moeite en geen zorgen.
U kunt ook een voicemail met aanvraag van verlenging achterlaten door te bellen naar 06 1211 3669.
We hopen het hiermee nog makkelijker voor u te maken om speelgoed te verlengen.
Iedereen aan boord van de Speeltrein
Op zoek naar een leuk alternatief voor de peuterspeelzaal? Iedere maandagochtend organiseert de
Speel-o-theek samen met CJG, Versa Welzijn, GGD en de bibliotheek de speeltrein. Hier kunnen
peuters met elkaar spelen en knutselen. Zo waren de kleine passagiers deze maand druk in de weer
met het maken van een paaskuiken.

Een typische reis op de speeltrein begint met vrij spelen totdat het tijd is voor een pauze met een
lekker fruithapje. Tijdens de pauze wordt er regelmatig voorgelezen, gezongen of op een andere
vermaak gezorgd door gasten of begeleiders. Vervolgens hebben de vrijwilligers een leuk
knutselproject voor peuters voorbereid waar zij samen met hun ouders lekker mee aan de slag
kunnen.
De Speeltrein is een gezellig samenzijn voor kinderen die (nog) niet naar de Peuterspeelzaal gaan en
te jong zijn om naar school te gaan. Het is niet nodig om van te voren af te spreken en we vragen
maar € 2,- per keer, koffie & limonade inbegrepen. Voor meer informatie kunt u hier terecht. We
hopen u spoedig te zien.
Peutermarkt
Afgelopen januari heeft de Huizer Bibliotheek een peutermarkt opgezet. Hier konden organisaties die
met kinderen rond de peuterleeftijd werken een kraampje opzetten. Dit was voor ouders met vragen
en peuters opgezet. Natuurlijk vonden wij dat de Speel-o-theek hier dan ook aanwezig moest zijn.

Het was een lekker actieve ochtend. Voor de kinderen waren er allemaal activiteiten en uitdagingen
in de bibliotheek. Voor de ouders ging het vooral om het winnen van informatie. Ze wilden weten
welke opvang voor hen geschikt is of wat voor organisaties klaar staan om ze te helpen met het
stimuleren van hun kind. Bij zulke vraagstukken voelen wij ons geroepen en we hebben veel nieuwe
leden mogen verwelkomen. Samen met organisaties als Centrum voor Jeugd en Gezin Huizen en
Versa Welzijn hebben we op deze manier zo veel mogelijk ouders geholpen.
Wij vonden het absoluut een geslaagde ochtend en kijken al uit naar de volgende Peutermarkt.

De nieuwe en de oude vrijwilligers
Speel-o-theek ‘t Gooi heeft helaas afscheid van Ineke den Dulk, die niet langer de tijd had om de rol
van voorzitter op zich te nemen. We wensen haar ook veel succes met wat zij hierna wil
ondernemen.
Het is ons een genoegen om u voor te stellen aan Albert Jongsma, onze nieuwe voorzitter. We kijken
er naar uit om met Albert samen te werken en om te zien waar zijn visie voor de Speel-o-theek ons
brengt.
Naast Albert hebben meer nieuwe gezichten zich bij de Speel-o-theek gevoegd in 2016. Vrijwilligers
zoals zij, zijn wat de Speel-o-theek de Speel-o-theek maakt. Met trots en genoegen stellen wij u dan
ook graag voor aan:










Bente Zwaan (Medewerkster uitleen)
Eliane Krijnen - Del Gaudio (Secretaris)
Gerda Louwerse (Medewerkster uitleen)
Ida Rosita Manalief-Siregar (Medewerkster uitleen)
Maarten Kooij (Medewerker uitleen)
Marc Plet (Technisch beheer van ons uitleenprogramma)
Miriam Kos (Coördinator)
Rob van de Velde (Medewerker uitleen)
Roy Zuurveen (PR functionaris)

Met ingang van het nieuwe jaar zijn er helaas ook enkele vrijwilligers weg gegaan bij de Speel-otheek. We hebben hun inzet de afgelopen jaren erg op prijs gesteld en vinden het jammer om ze te
zien vertrekken. Desalniettemin wensen wij ze namens iedereen veel succes met wat zij in de
toekomst willen ondernemen.
De Speel-o-theek neemt afscheid van:




Henriëtte Schlichting-Roeloff (coördinator)
Fleur Jansen (PR-functionaris)
Yvonne van de Beek (Medewerkster uitleen)

Help mee!
Lijkt het u leuk om bij de Speel-o-theek te werken of wilt u ons graag helpen? Altijd al deel uit willen
maken van het gezelligste team in het Gooi? Dat kan! We zoeken altijd naar mensen die willen
helpen bij de uitleen. U adviseert als deel van ons team dan ouders over het speelgoed dat zij willen
meenemen en registreert uitgeleende producten in ons systeem.
Zoekt u iets uitdagender? Wij zijn op zoek naar een evenementencoördinator, die samen met ons
team activiteiten als open dagen, spelmiddagen of beursbezoeken organiseert. Bent u het type dat er
graag alles aan doet om zulke dagen gezellig te maken? Dan bent u precies de persoon die wij
zoeken.
Klinkt dit als iets wat bij u past? Heeft u andere talenten die u graag zou willen inzetten? Zijn er
vaardigheden die u wilt ontwikkelen of mist u zo nu en dan dat warme onderbuikgevoel? Er is altijd
wel wat te doen! Stuur een mailtje naar miriam@speelotheek-gooi.nl en meld u vandaag nog
aan.
Of het nu 3 keer per week of 1 keer per maand is; alle hulp is welkom. Je kunt al meedraaien vanaf 2
uur inzet per 3 weken en bepaalt in overleg wanneer je inzetbaar bent.

Tot slot
We hopen dat u hiermee weer op de hoogte bent van alles wat er momenteel bij de Speel-o-theek
gaande is. Heeft u nog verdere vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u gewoon even bijkletsen dan
kunt u via onze site altijd contact opnemen.
We hopen u spoedig weer te zien.
Met vriendelijke groeten,
-Het Speel-o-theek team

