JULI 2020

Voorwoord
Na een tijd van sluiting, bezinnen, maatregelen, roosteren, passen
en meten, en gelukkig weer uitlenen, gaan we nu de zomer in.
We hebben jullie de afgelopen tijd veel mails gestuurd. Fijn om te
merken dat de uitleen nu zo goed loopt, met genoeg rust voor
iedereen om speelgoed uit te zoeken.
Nu, als afsluiting van het ‘schooljaar’ toch nog even een nieuwsbrief.
We wensen jullie een fijne tijd samen!
Namens de vrijwilligers,

Isabel van Beckum,
voorzitter

Je bent nu welkom met één kind tijdens de uitleen. We laten twee leden
tegelijk toe. Speelgoed wordt ingenomen in de computer, en gaat dan in
een afgesloten zak in quarantaine. Drie dagen later wordt het gecontroleerd. Mocht er dan iets ontbreken, dan hoor je dat per mail.
Als je het speelgoed te laat inlevert, of je knipkaart opwaardeert, betaal
je nu niet contant. Onze penningmeester neemt per mail contact op.

Deze zomervakantie zijn we zes keer open:
De data zijn: 22 juli, 29 juli, 7 aug, 14 aug, 19 aug, 26 aug
Dit zijn extra openingsdagen; je bent niet verplicht om te komen.
Al het speelgoed dat je voor de vakantie geleend hebt, mag je tot
in september thuis houden.

We zijn open op afspraak. Deze kun je
zelf inplannen via www.speelotheekede.nl
Op de startpagina zie je een mogelijkheid
om door te klikken. Voer de naam in die
op je uitleenpas staat bij een tijdstip naar
keuze, en je afspraak is gemaakt!

Het is zomer, en er gaat
weer veel buitenspeelgoed mee. Dat vinden
we leuk om te zien èn we
vragen je om het speelgoed ’s avonds binnen te
zetten. Plastic speelgoed
dat aldoor buiten staat
verweert en verkleurt en
dat zou jammer zijn.

Wist je dat je altijd speelgoed kan reserveren als het
niet beschikbaar is op de dag dat je komt lenen? Je
wordt gebeld zodra het binnen is. Kosten hiervoor
zijn 50 cent per stuk.

Gelukkig melden zich
steeds weer nieuwe leden
aan. Zij kunnen ons mailen voor een afspraak op
info@speelotheekede.nl.
We plannen dan ruim de
tijd voor een rondleiding
en uitleg.

WELKOM!

Wij schaffen elk jaar veel nieuw speelgoed aan. Heb je ideeën voor
duurzaam speelgoed dat goed in de uitleen past (niet teveel kleine onderdelen, niet te kwetsbaar)? Schrijf het op en stop het in onze ideeënbus op de balie. Als je je mailadres erbij zet, zullen we bericht geven
als we het aangeschaft hebben.

Heb je twee uur beschikbaar per drie weken om ons te helpen achter
de balie? We hebben nog drie plekken waar we graag nieuwe vrijwilligers willen inzetten. Je werkt in een vast team, je krijgt een rooster
voor een half jaar en je bent nooit meer te laat met speelgoed inleveren! Als vrijwilliger krijg je daarnaast een extra uitleenpas voor twee
stuks speelgoed. Meld je aan de balie of in een reactie op deze mail en
we maken een afspraak om in te werken!

Blijf gezond, en een fijne
vakantie, namens
bestuur en vrijwilligers.

