Knikkerpot
Nieuws
Jaargang 37 nummer 1, maart 2021

Beste leden van de speelotheek,
Vanwege het corona-virus moesten ook wij geruime tijd de deuren sluiten.
De maatregelen zijn iets versoepeld waardoor wij op een aangepaste manier weer open
willen gaan op maandag 8 maart a.s. Hoe gaan we te werk?







Wil je speelgoed lenen, inleveren of omruilen, dan kun je een e-mail sturen naar
info@deknikkerpot.nl.
Wij vragen je vooraf speelgoed uit te zoeken op de website
www.deknikkerpot.nl (op basis van beschikbaarheid).
Als je op de foto gaat staan, zie je een code verschijnen,
deze geef je door. Dit speelgoed kun je alleen lenen
als dit niet is uitgeleend, dit is op de website niet zichtbaar.
Vermeldt a.u.b. ook je telefoonnummer zodat wij je snel
kunnen bereiken in geval van wijzigingen en wanneer je
wilt komen. Vanwege een tekort aan vrijwilligers zal dit
voorlopig alleen op maandagavond en zaterdagochtend mogelijk zijn.
Als je je hebt aangemeld via de mail, krijg je een tijdvak van 10 minuten
toegewezen, waarin je langs kunt komen om het speelgoed in te leveren en/of te
halen. Tijdstip en dag is afhankelijk van de aanmeldingen en de beschikbaarheid
van onze medewerkers.
De medewerkers van de speelotheek zorgen ervoor dat het speelgoed dat je wilt
lenen klaar staat.

Vanzelfsprekend hanteren wij verder de richtlijnen van het RIVM.





Heb je milde verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis
Wij houden ons aan de 1,5 meter afstand regel
We dragen allemaal een mondkapje
Kom alleen en op tijd naar uw afspraak

Zonder afspraak is het tijdens de lockdown niet mogelijk om speelgoed te lenen of
in te leveren!

Abonnementskosten
Binnenkort ontvang je de factuur in de mailbox. Dit jaar geven wij éénmalig een korting
op de abonnementskosten. Je mag het bedrag overmaken via de bank of contant
voldoen in de speelotheek. Dan graag gepast betalen.

Vakanties 2021
Tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten, hierbij alvast het overzicht voor dit jaar:
2e paasdag:
Meivakantie:
2e pinksterdag:
Zomervakantie:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:

maandag 5 april
24 april t/m 9 mei
maandag 24 mei
17 juli t/m 29 augustus
16 oktober t/m 24 oktober
25 december t/m 9 januari

Vrijwilligers
Wij hebben het al vaker aangegeven dat wij dringend
vrijwilligers nodig hebben om ons team te versterken. Door
het tekort hebben wij helaas moeten besluiten om
voorlopig op woensdag te sluiten, dat vinden wij ontzettend
jammer en willen ook op woensdag jullie van dienst zijn.
Dus opnieuw de vraag: ben jij of ken jij iemand die op zoek
is naar vrijwilligerswerk dan zoeken wij jou!

Bij ons kan je zelf bepalen wanneer en hoe vaak je komt, sta je altijd samen met een
andere vrijwilliger en krijg je korting op je abonnement.
Kijk voor meer info op de website.

Laatste nieuws
Op onze facebook pagina houden wij je op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en veranderingen. Ook als je zelf geen facebook hebt, kun je
de berichten lezen.

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