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Beste leners,

Hierbij weer wat laatste mededelingen voordat de zomervakantie begint:

Jantje Beton:

We hebben dit jaar weer een mooi bedrag mogen ontvangen na de collecte voor 
Jantje Beton. We waren erg blij dat er zoveel leners meededen met collecteren, al 
dan niet met enthousiaste kinderen aan hun zijde. Zij hebben een groot aandeel 
gehad in de financiële eindstand van de opbrengst. 

Heel hartelijk dank iedereen, voor het lopen met die zware bussen!!!

Aanschaf nieuw speelgoed:

En dan komen we dus vanzelf bij ons volgende onderwerp: nieuw speelgoed! We 
hebben weer wat budget, dus zouden we alle leners (en vooral dus de kinderen) 
willen vragen waar jullie behoefte aan hebben. Dan kunnen we onze aankopen 
daarop afstemmen. Dus mist u iets in de speel-o-theek of zou u eens iets specifieks 
willen uitproberen, meld dit dan bij onze medewerkers. Dat kan tijdens de uitleen of 
via de mail of met een briefje in onze ideeënbus. Het zou fijn zijn als we daarbij een 
duidelijke naam of omschrijving van het speelgoed kregen. Of desnoods een plaatje 
uit een folder of een digitale link naar een voorbeeld van wat u bedoeld. 

Nieuwe speelgoed-ideeën welkom!

Speelgoedschoonmaak:

Het is weer zover: de jaarlijkse speelgoedschoonmaak komt er weer aan! Hij staat 
gepland  van 11 juli tot en met 16 juli. Vorig jaar mochten we ons verheugen op een 
spontaan aanbod van leners om ons hierbij een handje te helpen. Erg fijn! We waren 
er supersnel doorheen. Graag zouden we dit jaar weer deze enthousiaste hulp 
aangeboden krijgen. Dus wilt u ons bijstaan tijdens dit jaarlijkse poetsfestijn, meld u 
dan bij onze medewerkers of schrijf u in op het schoonmaakrooster dat inmiddels 



weer in de speel-o-theek ligt. Koffie, thee, sap en versnaperingen aanwezig! 

                    

Vrijwilligersoproep:

En dan nog maar weer onze oproep voor nieuwe vrijwilligers verlengd: deze zijn 
namelijk nog steeds van harte welkom. Het kost u slechts 2 keer per maand een 
gezellig uurtje ‘s ochtends, ‘s middags of ’s avonds tijdens de uitleenuren om ons bij 
te staan tijdens het innemen en uitgeven van speelgoed. U kunt uw kinderen 
eventueel meenemen. Aanmelden kan online of bij één van onze medewerkers. 
 

Tenslotte onze sluitingsperiode:

Gedurende de zomervakantie zijn we op de doordeweekse dagen gesloten van 
09 juli t/m 3 september. Op de zaterdagen is er tijdens de zomervakantie dus 
wel gewoon uitleen. 

Iedereen alvast een fijne en zonnige zomer toegewenst!


