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Beste leden,
Allereerst willen wij jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen. We
hopen dat iedereen er ondanks de lockdown toch fijne dagen van kan maken.

Vakanties:
Tijdens de kerstvakantie zijn wij gesloten van zaterdag 25 december tot zondag 16
januari. Let op! Wegens de lockdown zijn wij langer dicht!
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn wij gesloten van zaterdag 26 februari tot zondag 6
maart.
Facturen:
De facturen voor 2022 worden uiterlijk in februari naar jullie verstuurd.
Inleveren en verlengen van speelgoed:
Het speelgoed dat u bij ons kunt lenen mag u voor 3 weken houden. Soms kan het
gebeuren dat u het speelgoed langer wilt houden, of u heeft geen tijd om het terug te
brengen op de afgesproken datum. Dan mag u voor het uiterlijke inlevermoment een
mail sturen naar info@knikkerpot.nl om het speelgoed voor 3 weken te verlengen. Het is
belangrijk dat het is gemaild voor de openingstijden van de speelotheek, anders zien wij
dit helaas als te laat en zit hieraan een boete vast.
Ook vinden wij het fijn als het speelgoed weer schoon ingeleverd wordt, dit scheelt ons
veel werk en dan kan het speelgoed weer fris de kasten in.

Nieuw speelgoed:

LOL surprise pop

Onze populaire vuilniswagen is vernieuwd!

Winnaar van het leukste kinderspel van 2021: Oma’s waslijn

Goed doel:

Aan de kledingbank Lekkerkerk hebben wij dit jaar ook
weer cadeaubonnen gedoneerd voor Sinterklaas.

Nieuwe leden
Wij zouden het heel leuk vinden om nieuwe leden te verwelkomen bij onze
Speel-o-theek! Dus kent u 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!
Nieuwe leden krijgen van ons ook een leuk presentje; 2 handige tassen en een échte
knikkerpot! Heeft u zelf de tas nog niet bij ons opgehaald na ons jubileum van vorig jaar?
Vraag er gerust om en dan kunt u nog zo’n handige tas ophalen bij uw volgende bezoek.

Volg ons!
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 u
weten. Ook delen wij hierop het nieuwe speelgoed wat wij hebben aangeschaft en
andere leuke nieuwtjes of ideeën. Volg je ons al? Wij vinden het leuk als onze berichten
gedeeld worden om meer mensen op de hoogte te brengen van onze
Speel-o-theek!
Op onze website www.deknikkerpot.nl kunt u zien welk speelgoed wij hebben en vindt u
informatie over de Speel-o-theek. Wij proberen deze ook zoveel mogelijk up-to-date te
houden.

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

www.deknikkerpot.nl
info@deknikkerpot.nl

