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Beste leners, 
 
Hierbij weer onze laatste nieuwtjes voor de herfstvakantie begint: 
 
 
Donatie: 
We hebben tot onze grote vreugde een donatie ontvangen van het Gerrit Jeurissen 
Fonds. Daardoor zijn we in de gelegenheid gesteld om voor een mooi bedrag nog 
flink wat nieuw speelgoed aan te schaffen. Dank aan het Gerrit Jeurissen Fonds! 
 
 
Nieuw speelgoed: 
Degenen die regelmatig onze speel-o-theek bezoeken zullen ongetwijfeld al een deel 
van ons nieuwe speelgoed hebben zien staan op de uitstaltafel. We hebben diverse 
nieuwe spellen en puzzels, onder andere het leuke spel Carcassonne junior .  
Verder een mooie skelter voor de wat jongere kinderen. Ook een verse tractor met 
aanhanger, een skippy-koe om vrolijk op rond te stuiteren en een extra stoer fietsje. 
Als de herfst net zo mooi blijft als de nazomer, kunnen de kinderen daar nog heerlijk 
mee buitenspelen!  



We hebben er nieuw playmobil bij en ook een dierenambulance. En voor de 
houtliefhebbers hebben we de grote speelregenboog van het mooie merk Grimms 
aangeschaft en ook nog een origineel houten speel- en puzzelhuisje.  

   
 
 
 

 
 

    
 
 
Speelgoedmappen 
Het nieuwe speelgoed wordt niet meer zoals voorheen eerst een aantal weken 
tentoongesteld. Iedereen kan het dan wel zien, maar het duurt veel te lang voor het 
beschikbaar is. We voegen liever foto’s toe aan de nieuwsbrief zodat iedereen toch 
een indruk kan krijgen.  



En zoals bekend hebben we ook foto’s van al ons speelgoed in onze 
speelgoedmappen! Die kunt u altijd rustig doorbladeren om te zien wat we in het 
assortiment hebben. En als bepaald speelgoed op dat moment niet aanwezig is, kunt 
u het eventueel reserveren.  
 
 
Kadobonnen 
Weet u dat we ook kadobonnen te koop hebben? Als u nog geen abonnement heeft 
en eraan twijfelt of het iets voor uw gezin is, kunt u op deze manier voor weinig geld 
het lenen bij een speel-o-theek uitproberen. We hebben twee mogelijkheden: 

- voor € 7,50 kunt u een kadobon aanschaffen die 3 maanden geldig is (3 keer 
lenen, of vaker wanneer u sneller het speelgoed ruilt).  

- voor € 15,00 kunt u een kadobon aanschaffen die 6 maanden geldig is (6 keer 
lenen, of vaker wanneer u sneller het speelgoed ruilt).  

Misschien ook een leuk idee voor (oppas-) opa’s en oma’s, voor babysitters of als 
kraamkadootje. De bonnen hebben een vrij lange houdbaarheidsdatum: de 
leenperiode gaat pas in wanneer de bon “verzilverd” wordt bij de eerste keer lenen.  
 
 
Toegankelijkheid Speel-o-theekingang 
U heeft ongetwijfeld reeds van ons bericht ontvangen over de toegankelijkheid van 
de speel-o-theek op de vrijdagmiddag. De vrijdagmarkt is tijdelijk verplaatst naar het 
parkeerplein pal voor onze ingang. Wij zijn daar niet officieel van op de hoogte 
gesteld en hebben u dus niet bijtijds kunnen waarschuwen. Dit geeft veel ongemak. 
Voor het parkeren verwijzen we u naar het plein achter de speel-o-theek. Wij zullen 
de achterdeur op de vrijdagen openhouden. U kunt dan via de achteringang de 
speel-o-theek bezoeken. Deze situatie zal enige tijd gaan duren, tot en met 
december, omdat het andere marktterrein opgeknapt en heringericht wordt. Onze 
excuses voor het ongemak. 
 
 
 
Tenslotte onze sluitingsperiode: 

De speel-o-theek zal gesloten zijn van 24 tot en met 29 oktober.  

 
Iedereen alvast een fijne herfstvakantie toegewenst! 
 



 


