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Buitenspeeldag: Op woensdag 12 juni is het zover: van 13.00 uur tot 16.00 uur gaan 

we op de parkeerplaats achter “Ons Gebouw”  weer buiten spelen!!  
Het belooft dit jaar een groots spektakel te worden, want… 
komt naar Lekkerkerk! 
De docenten van het circus komen met een bus vol 
circusmateriaal langs. Op de speelplaats kunnen kinderen en 
natuurlijk ook hun (groot)ouders koorddansen, ballopen, 
fietsten op een eenwieler, stelten lopen, draaien met bordjes, 
diaboloën en natuurlijk jongleren! Van al dat spelen krijg je 
vast dorst. Daarom zorgen wij voor wat drinken en nog een 
koude verrassing. 
Dus trek je clownspak aan en kom spelen!!  

Voor deze middag zijn we nog op zoek naar extra vrijwilligers. Ook als u een 
gedeelte van de middag beschikbaar bent, is uw hulp van harte welkom! Meldt u 
aan via info@deknikkerpot.nl, dan maken we er met elkaar een geweldige 
buitenspeeldag van. 

 
Herhaalde oproep vrijwilligers: Onze Speel-o-theek is echt heel 

dringend op zoek naar vrijwilligers! Een aantal vrijwilligers gaat ons 
verlaten en daarom  hebben we nieuwe mensen nodig, die samen met 
ons de speelotheek draaiende kunnen houden. We weten dat we deze 
oproep al vaker hebben gedaan, maar de nood is echt heel hoog. 
Mochten er geen nieuwe vrijwilligers bij komen, dan gaan we ons buigen 
over de vraag of de speelotheek nog wel kan voortbestaan.  

Draagt u de speelotheek een warm hart toe, meldt u dan nu aan als vrijwilliger. U staat 
ongeveer 2 keer per maand in de speelotheek, maar kunt u een keertje niet of wilt u juist 
vaker, in overleg is veel mogelijk! 
We horen graag van u!! Informeer even bij een van onze medewerksters of mail naar 
info@deknikkerpot.nl. 
 
 

Facebook: Volgt u onze facebook pagina al? Daarop vindt u actuele 

nieuwtjes, maar ook wordt er regelmatig speelgoed uitgelicht. Leuk om te 
zien wat er allemaal in onze collectie zit. 
 
 

 
Gesloten tijdens de zomervakantie: Afgelopen jaren waren 

we gedurende de zomervakantie geopend op de 
woensdagochtend.  
Wegens het tekort aan vrijwilligers zijn we de komende 
zomervakantie noodgedwongen gesloten. 

 
 
 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, meldt u dan hier af. 

www.deknikkerpot.nl                                                                                      info@deknikkerpot.nl                

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png&imgrefurl=https://nl-nl.facebook.com/&docid=dCiAGuxE5GL9FM&tbnid=eSZWZPUruLZj3M:&vet=10ahUKEwjt4KuZxoLiAhWDr6QKHbUjBTMQMwg_KAAwAA..i&w=325&h=325&bih=747&biw=1536&q=facebook&ved=0ahUKEwjt4KuZxoLiAhWDr6QKHbUjBTMQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://circusrotjeknor.nl/wp-content/themes/Rotjeknor/app/dist/images/logo.png&imgrefurl=https://circusrotjeknor.nl/&docid=CLAOXLHOj0M5YM&tbnid=YipkomWnZykFBM:&vet=10ahUKEwj9ofWvtoLiAhVMr6QKHY5fBNsQMwhAKAIwAg..i&w=763&h=109&bih=747&biw=1536&q=circus rotjeknor &ved=0ahUKEwj9ofWvtoLiAhVMr6QKHY5fBNsQMwhAKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mentortijd.nl/wp-content/uploads/circus.jpg&imgrefurl=http://www.mentortijd.nl/lesactiviteit-circus-freakshow/&docid=qURykL_Z6MeNyM&tbnid=hPJWaezafV9CHM:&vet=10ahUKEwi20bCbx4LiAhURyaQKHUCpCDQQMwhEKAUwBQ..i&w=5906&h=3937&bih=747&biw=1536&q=circus&ved=0ahUKEwi20bCbx4LiAhURyaQKHUCpCDQQMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://debronbolsward.nl/wp-content/uploads/help.jpg&imgrefurl=https://debronbolsward.nl/nieuws/help-workshops-middenbouw/&docid=0GY_IHHmFHWL1M&tbnid=KgXT1neDePz3rM:&vet=10ahUKEwjXidqfyYLiAhXGGewKHWFsAw0QMwhAKAkwCQ..i&w=258&h=261&bih=747&biw=1536&q=help&ved=0ahUKEwjXidqfyYLiAhXGGewKHWFsAw0QMwhAKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
mailto:info@deknikkerpot.nl
mailto:info@deknikkerpot.nl
https://www.facebook.com/SpeelOtheekDeKnikkerpot
mailto:info@deknikkerpot.nl
http://www.deknikkerpot.nl/
mailto:info@deknikkerpot.nl

