Nieuwsbrief Winter 2016
Hierbij alweer de winternieuwsbrief van de speel-o-theek de Boemerang. Het jaar gaat weer
supersnel. We hebben velen van jullie alweer vaak gezien in de speel-o-theek en we zien jullie
ook heel graag weer terug in 2017! Er zijn een aantal nieuwtjes:
abonnementen 2017
We hebben het abonnementbedrag vastgesteld voor 2017 en we hebben geen prijsverhoging doorgevoerd. Met het huidige bedrag kan de speel-o-theek voldoende nieuw speelgoed
aanschaffen. De nieuwe abonnementskaarten zullen in januari klaarliggen, dan kun je ook in
de speel-o-theek contant (en heel graag gepast) betalen.
De abonnement prijzen voor 2017 zijn als volgt:
* €15,- voor één abonnement (2 stuks speelgoed per keer)
* €10,- voor elk toegevoegd abonnement.
vrijwilligers
Dit bedrag kan alleen zo laag blijven omdat we geheel op vrijwilligers draaien en we een
gunstig huurtarief hebben voor de speel-o-theek-ruimte. Een aantal van jullie vrijwilligen al,
waarvoor heel veel dank! Maar er is ook duidelijk plek voor meer vrijwilligers, de speelotheek
kan je hulp heel goed gebruiken.
Heb je zin om vrijwilliger worden bij de speel-o-theek? Aanmelden kan live in de speel-otheek of via de mail. Eerst eens een van onze vrijwilligers aanspreken kan natuurlijk ook altijd,
we leggen graag uit wat we allemaal doen en hoe gezellig we zijn. Je hoeft geen lid te zijn van
de speel-o-theek om vrijwilliger te worden, iedereen kan helpen, jong, oud, met of zonder
kinderen. Wij zouden het leuk vinden als je mee komt helpen!
winter!
Het wordt weer kouder en de dagen korter: de winter komt er aan! De speel-o-theek is op 14
en 17 december in winterse sferen. Er zijn kleurplaten, knutselmogelijkheid en warme thee en
koffie, limonade en wat lekkers om van te genieten tijdens de normale openingstijden.
Belangrijke data
• 12 november: is de speel-o-theek gesloten i.v.m. de sinterklaasintocht
• 14 en 17 december: winter in de speel-o-theek
• 24 december t/m 7 januari 2017: speel-o-theek dicht i.v.m. kerstvakantie
• Daarna begint het nieuwe abonnementjaar, graag bij het ophalen van de nieuwe kaart
gepast betalen.
Mocht je nog suggesties en ideeën hebben voor aanschaf van bepaald speelgoed of over
andere onderwerpen, dan horen we dat graag.
Fijne feestdagen alvast gewenst
en tot in de speel-o-theek!

