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Speel-o-theek “De Knikkerpot”
Koninginneweg 3 Lekkerkerk

Open in "Ons Gebouw"!
We zijn er trots op u vanaf heden te kunnen verwelkomen in ons nieuwe onderkomen in
"Ons Gebouw" aan de Koninginneweg 3! Al het speelgoed heeft weer een plekje
gekregen en we willen graag het resultaat aan u laten zien.
Onze ingang is aan de Koninginneweg en bij binnenkomst kunt u ons direct vinden in de
centrale hal.

Openingstijden:
Op dit moment zijn we in overleg om de openingstijden aan te passen om bijv. aan te
kunnen sluiten bij de tijden van de peuterspeelzaal, het consultatiebureau, de
Buitenschoolse Opvang en het Kinderdagverblijf.
Heel graag horen we van u hoe uw ideeën hierover zijn. Binnenkort willen we u hier graag
wat korte vragen over stellen.

Nieuwe voorzitter:
We hebben afscheid genomen van Bets Sala als onze voorzitster. In deze functie heeft zij
zich meer dan 3 jaar ingezet voor het reilen en zeilen van onze speel-o-theek en we zullen
haar dan ook zeker missen. Gelukkig blijft ze wel verbonden aan "De Knikkerpot" en zult u
haar nog regelmatig zien tijdens de uitleen. We zijn blij dat Sharon van Es de taken van
Bets gaat overnemen!

Jantje Betoncollecte:
Ook dit jaar lopen vrijwilligsters en leden van "De Knikkerpot" de jaarlijkse Jantje Beton
collecte, in de week van 5 t/m 10 maart. De helft van de opbrengst mag de speel-o-theek
gebruiken voor de aanschaf van nieuw speelgoed. Mogen we op uw medewerking
rekenen?

Voorjaarsvakantie:
Ivm de voorjaarsvakantie in Lekkerkerk zijn we gesloten 18 februari tot en met 26 februari.

Abonnementsgeld 2012:
Binnenkort ontvangt u een rekening voor de abonnementskosten van 2012. U mag de €16
overmaken naar onze rekening 3357.30.469 ovv uw lidmaatschapsnummer, maar u mag
het ook contant voldoen in de speel-o-theek.

Openingstijden (m.u.v. de vakantie)
Maandag
Woensdag
Zaterdag

www.deknikkerpot.nl

: 19.00 - 20.00 uur
: 09.30 - 10.30 uur
: 10.00 - 11.30 uur

info@deknikkerpot.nl

www.sotdeknikkerpot.hyves.nl

