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 Buitenspeeldag:  
Op woensdagmiddag 10 juni van 13.30 tot 17.00 uur organiseren we de buitenspeeldag 
op het plein van de KW school. Dit jaar maken we het extra feestelijke vanwege de titel 
“Speelotheek van het jaar”. Zo komt er o.a een stormbaan en introduceren we de Swinx. 
Verder trakteren we op limonade en een suikerspin. Dit alles wordt mede mogelijk 
gemaakt door het donatiefonds van Nationale Nederlanden, dat medewerkers steunt die 
zich op vrijwillige basis verdienstelijk maken in de maatschappij. U komt toch ook? 
 

Nieuw speelgoed: 
We hebben heel veel nieuw speelgoed kunnen aanschaffen vanwege een prachtige 
donatie van de Stichting Nienhuys Luyten. Daar zijn we erg blij mee! Veel van dit nieuwe 
speelmateriaal is al in de uitleen en speciaal geschikt voor de jongere kinderen. Kom dus 
gauw even langs of kijk eerst even op de site. 

 
Prijsvraag: 
Weet u hoeveel stuks speelgoed wij in onze collectie hebben? De families Kleijn en 
Mudde in ieder geval wel! Met hun gokje van 681, tijdens de “Laat je hobby zien dag” van 
2 mei j.l., zaten zij wel dicht in de buurt van het juiste aantal 680! Daarmee hebben beide 
gezinnen een gratis lidmaatschap gewonnen. We wensen hen veel leenplezier! 
 

Pilot zomervakantie: 
Deze zomer starten we een pilot waarmee we hopen u nog beter van dienst te kunnen 
zijn. Normaliter zijn we de hele zomervakantie gesloten, maar dit jaar zijn we op de 
woensdagochtend open. We hopen u zo nog beter van dienst te zijn.  
 

Krimpenerwaard in beweging: 
Op 12 september organiseert de Rabobank Krimpenerwaard in beweging. Tijdens deze 
gezellige en sportieve dag kunt u met uw gezin wandelen of fietsen voor “De Knikkerpot”. 
Voor elke deelnemer doneert de Rabobank €3,50 - €5. Bij inschrijven even vermelden 
dat u meedoet voor “De Knikkerpot”. Mogen we op u rekenen? 
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