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Beste leden van de speelotheek,
** WIJ ZIJN WEER OPEN ZONDER AFSPRAAK!! **

Wij zijn heel blij dat wij weer open mogen zijn zonder afspraak. Je kunt weer gewoon bij
ons terecht tijdens onze openingstijden:

Als de versoepelingen doorzetten willen we na de zomervakantie (17 juli t/m 29
augustus) weer op woensdagochtend open gaan van 9.30 – 10.30. Als dit doorgaat
zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
Mochten er aanpassingen zijn in de openingstijden, of als we een keer niet open kunnen
vanwege een tekort aan vrijwilligers dan laten wij dit via onze Facebookpagina aan je
weten. Ook delen wij hierop het nieuwe speelgoed wat wij hebben aangeschaft en
andere leuke nieuwtjes of ideeën. Volg je ons al? Ook vinden we het leuk als onze
berichten gedeeld worden om meer mensen op de hoogte te brengen van onze
Speel-o-theek!
Ook op onze website www.deknikkerpot.nl kun je zien welk speelgoed wij hebben en
vind je informatie over de Speel-o-theek. Wij proberen deze ook zoveel mogelijk up-todate te houden.

Nieuwe leden
Wij zouden het heel leuk vinden om nieuwe leden te verwelkomen bij onze
Speel-o-theek! Dus ken je vrienden, familie, buren, opa’s of oma’s in de buurt met
kinderen? Neem ze dan gerust eens mee om de Speel-o-theek te laten zien.
Wij hebben voor €5,00 ook een strippenkaart om 5 stuks speelgoed te kunnen lenen
zonder gelijk lid te hoeven worden, dus dat is ideaal om het eens uit te kunnen proberen.
Ook leuk om eens cadeau te geven aan een jarige!
Als je nu nog lid wordt hoef je alleen de resterende maanden van dit jaar te betalen, je
betaalt dus niet voor het hele kalenderjaar!
Nieuwe leden krijgen van ons ook een leuk presentje; 2 handige tassen en een échte
knikkerpot! Heb je zelf de tas nog niet bij ons opgehaald na ons jubileum van vorig jaar?
Vraag er gerust om en dan kun je nog zo’n handige tas ophalen bij je volgende bezoek.

Wist je dat?









Wij naast speelgoed voor jonge kinderen ook speelgoed en spelletjes hebben
voor tieners en volwassenen?
Wij op dit moment 13 vrijwilligers hebben?
Wij nog op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers?
Je bij ons ook speelgoed kunt reserveren?
Je heel makkelijk het speelgoed kunt verlengen voor nog 3 weken door ons
een mail te sturen?
Wij ook speelgoed/spellen hebben wat te koop is?
Wij het leuk zouden vinden om nog meer leden te krijgen?
Wij hopen om jullie snel weer te zien!

Nieuw speelgoed
Regelmatig kopen wij nieuw speelgoed. Nu zijn we erg benieuwd wat jullie kinderen leuk
zouden vinden om te kunnen lenen bij de Speel-o-theek? Dit mag speelgoed zijn, maar
ook puzzels, bouwmateriaal, buitenspeelgoed of spelletjes.
Ideeën mag je mailen naar info@knikkerpot.nl
Dit leuke speelgoed hebben we inmiddels aan ons assortiment toegevoegd:

Help!

Één van onze vrijwilligers is helaas gedupeerde van de
brand. Als vrijwilligers kunnen we helaas niet meer dan hier
en daar een dienstje overnemen en natuurlijk doneren.
Helpt u ook? Dat kan via:
https://www.doneeractie.nl/op-lkk-help-je-elkaar/-53301

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