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Dringende oproep vrijwilligers:
Onze Speel-o-theek is heel dringend op zoek naar vrijwilligers!
Met de enthousiaste groep vrijwilligers van nu is het steeds
moeilijker om de huidige openingstijden te garanderen.
Kunt u ons uit de brand helpen?
Als u toch langs komt om speelgoed te lenen of in te leveren
informeer dan even bij een van onze medewerksters of mail naar
info@deknikkerpot.nl
We proberen iedereen 2 keer per maand in te delen, heeft u een maand wat minder tijd
of wilt u graag meer, in overleg is veel mogelijk.
We horen graag van u!!
En houdt u onze facebook pagina in de gaten?
Mochten we echt een keertje moeten sluiten wegens gebrek aan vrijwilligers dan zullen
we dat hier vermelden.
Uiteraard hopen we dat u met ons de speelotheek open wilt houden!!

Inleveren speelgoed:
Graag maken we u erop attent dat het speelgoed schoon en
compleet terug gebracht hoort te worden.
We controleren de onderdelen bij inname van het speelgoed.
Als u speelgoed komt lenen doen we geen controle meer.
Dit scheelt u en ons veel tijd.
Mocht er toch iets ontbreken of klopt het lijstje onverhoopt niet,
dan kunt u dit binnen 2-3 dagen melden via de mail.
Dit voorkomt een boete bij inleveren.

Opruimen:
Deze maand gaan we weer eens flink aan de slag om
verouderd en of kapot speelgoed uit te zoeken.
Zo maken we ook meteen plaats voor nieuw speelgoed.
Heeft u suggesties voor nieuw speelgoed dan horen we dat
heel graag van u!
De speelotheek is er tenslotte voor u!

Nieuw pasje:
Weet u het nog, met de invoering van de AVG zijn we met de speelotheek overgegaan
naar een nieuw ledenpasje.
Als u hem nog niet heeft: hij ligt voor u klaar bij de balie.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, meldt u dan hier af.
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