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Nieuwsbrief februari 2016
Beste leners,
Hier alweer de eerste nieuwsbrief van 2016.
We kunnen met trots onze nieuwe website aan u voorstellen! We willen u daarvoor
van harte uitnodigen om ons op www.speelotheekhuissen.nl te bezoeken. We hopen
dat het u zal bevallen. Deze website en ons mooie nieuwe logo zijn geheel
belangeloos voor ons gemaakt door de familie Nuis, die we bij deze nog eens extra
willen bedanken en in het zonnetje zetten:
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Bedankt!

Dan de overige mededelingen:
Jantje Beton:
We hebben dit jaar weer subsidie gekregen, dus we kunnen financieel weer even
voort. Maar aangezien goed speelgoed duur is, kunnen we natuurlijk altijd extra
budget gebruiken....
Vandaar dat we in de week van 7 tot en met 12 maart weer zoals elk jaar voor Jantje
Beton collecteren. Een deel van de opbrengst mogen we investeren in nieuw
speelgoed, dus is het voor ons voor ons budget erg belangrijk om voldoende
collectanten te hebben. Zo kunnen we hopelijk aan een mooie opbrengst werken.
De vraag is nu: wie wil ons helpen collecteren? We hebben namelijk dringend
extra mensen nodig om de ons toegewezen wijken voldoende te kunnen bemannen.
We zouden al heel blij zijn als u een paar avonden enkele uurtjes zou willen lopen. U
kunt u aanmelden in de speel-o-theek of natuurlijk via de nieuwe website. Hoe meer
mensen, hoe minder moeite het voor iedereen is. Samen sterk voor de speel-otheek, dus meld u vooral aan! We zouden u heel dankbaar zijn.
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Vrijwilligers:
Als u zich langduriger voor de speel-o-theek zou willen inzetten, zijn ook nieuwe
vrijwilligers nog altijd van harte welkom. Het kost u slechts 2 keer per maand een
gezellig uurtje ‘s ochtends, ‘s middag 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. Wij zien graag
een massale toestroom tegemoet!

Tenslotte onze sluitingsperioden:
Tijdens de carnavalsvakantie zijn we gesloten van 8 februari t/m zaterdag 13
februari.
We zijn eveneens gesloten op woensdag 27 april i.m.v. koningsdag

Onze meivakantie valt van 2 mei tot en met zaterdag 7 mei.

