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Vakantie: Tijdens de zomervakantie die loopt van zaterdag 18 juli t/m zaterdag 29
augustus zijn wij op zaterdag en maandag gesloten. Wij zijn hard ons best aan het doen om
er voor te zorgen dat we wel elke woensdagavond open kunnen zijn. Op dit moment lijkt dat
ook te gaan lukken. Mocht het een woensdagavond toch niet lukken door een tekort aan
vrijwilligers zal dit op facebook en de website worden aangegeven. Controleer dit dus even
voor uw bezoek. Al het speelgoed wat nu wordt uitgeleend, hoeft pas na de zomervakantie
terug gebracht te worden. Je mag het speelgoed uiteraard eerder komen terug brengen en
wat nieuws lenen op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Corona: De eerste weken na de opening na corona zijn goed verlopen. Iedereen hield
zich goed aan de regels.
De regels blijven voorlopig nog wel van kracht.
1. Houdt in en voor het pand tijdens het bezoek 1,5 meter afstand van elkaar.
2. Kom zoveel mogelijk alleen.
3. Kom niet als je verkouden bent of griepklachten hebt of in aanraking bent geweest met
iemand die (verdenkingen van) het corona virus heeft.
4. Raak alleen spullen aan die je ook wilt lenen.
5. Volg altijd de aanwijzingen op van de vrijwilligers.
Speelgoed wat wordt terug gebracht zal niet diezelfde dag worden uitgeleend.
Openingstijden:
maandag:
19:00-20:00 uur
woensdag:
19:00-20:00 uur (tijdelijk)
zaterdag:
10:00-11:30 uur
Afhankelijk van de ontwikkelingen en adviezen van het RIVM en de overheid zullen we
wellicht na de zomervakantie weer op de gebruikelijke woensdagochtend open kunnen gaan.

Lenen: Het speelgoed wordt bij uitgifte zo veel mogelijk nagekeken. Veel is geseald, maar
niet alles. Wij verzoeken je om het speelgoed bij thuiskomst altijd te controleren en bij
afwijkingen van de onderdelenlijst dit binnen 48 uur door te geven op info@deknikkerpot.nl
om een boete te voorkomen.

Gesloten: Woensdag 8 juli zijn wij helaas gesloten vanwege een tekort aan vrijwilligers.
Onverwachte sluitingen zullen altijd op onze website (desktopversie) en facebook worden
vermeld. Ook als je zelf geen facebook hebt, kun je deze meldingen zien.
www.facebook.com/SpeelOtheekDeKnikkerpot

Herhaalde oproep vrijwilligers:

Al eerder deden we een oproep
voor vrijwilligers, maar wat houdt dit nu eigenlijk in? Iedere vrijwilliger wordt door ons
ingewerkt door een aantal keer mee te lopen tijdens de uitleen, waarbij uitgelegd wordt hoe
we te werk gaan en hoe het uitleenprogramma werkt. Pas als je zelf denkt het een beetje
onder de knie te hebben, wordt je ingedeeld in het rooster waarbij je zelf de data hebt
doorgegeven dat je beschikbaar bent. Je staat altijd samen met een ervaren vrijwilliger die je
ondersteunt.
Je staat ongeveer 2 keer per maand in de speel-o-theek, maar kun je een keertje niet of wil
je juist vaker, in overleg is veel mogelijk! We horen het graag!! Informeer even bij een van
onze medewerksters of mail naar info@deknikkerpot.nl.
We hebben een heel gezellige gevarieerde groep van dames en heren met of zonder
kinderen/kleinkinderen. Het is niet nodig om zelf lid te zijn van de speel-o-theek en misschien
ken je wel iemand in je omgeving die graag vrijwilligerswerk wilt doen, dan vinden wij het
leuk als je de speel-o-theek onder de aandacht brengt.

Nieuw speelgoed: Er is weer nieuw speelgoed gekocht en het meeste is inmiddels in
de uitleen. Zoals: Pocket Escape Room: Het Mysterie van Eldorado Breinbreker; Smart
Farmer; Brain Train; Bank Attack; Hot Weels Mario Kart Speelset – Racebaan; Engino
Inventor; Rubik’s Cube; Rubik’s Cage. Daarnaast hebben we o.a. ook nog Playmobil,
spelletjes en puzzels aangeschaft. We staan ook altijd open voor suggesties, laat het onze
medewerkers weten!

Namens onze medewerkers wensen wij iedereen een hele fijne vakantie!

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

www.deknikkerpot.nl
info@deknikkerpot.nl

