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Beste lezers,  

De scholen zijn de afgelopen week weer 

begonnen, voor ons dus tijd om te bekijken 

wat er voor de speelotheek haalbaar is.  

Mogen onze leden de school weer in?  

Mogen wij als medewerker de school weer in? 

Helaas is de situatie wat dit betreft ongewijzigd. Het schoolbestuur vindt het nog 

onverantwoord om onze leden weer in de speelotheek binnen te laten. Ook mogen 

wij als medewerkers de school niet in als er nog leerkrachten en/of leerlingen zijn. 

Het gevolg is dat u geen speelgoed kunt uitzoeken in de speelotheek. En dat we 

weer op zaterdag opengaan. U moet dus thuis bedenken welk speelgoed u zou 

willen lenen. Maar gelukkig…. 

We hebben een mooi bijgewerkte catalogus staan op onze website. U kunt dus 

online bekijken wat u leuk lijkt om te lenen. U noteert voor u zelf de nummers en 

naam van het speelgoed. U stuurt daarna ons een mail met deze nummers door en 

vermeld daarbij uw naam en lidmaatschapsnummer. Ook vermeld u welke dag u 

kunt komen om uw geleende speelgoed terug te brengen en het nieuwe speelgoed 

op te halen. U dient te allen tijde een afspraak te maken hiervoor.  

 

Wanneer gaan we weer open? 

Zaterdag 29 augustus, 5, 12 en 19 september.  

Daarna om de 14 dagen: 3 en 17 oktober. 

De (voorlopige) openingstijden zijn van 10.15 – 14.30 uur. 

Dus: u komt alleen op afspraak! 

 

Note: we hebben gemerkt dat er toch best wat speelgoed incourant terugkomt. Dat 

is voor ons echt niet fijn, maar ook niet voor onze leden omdat spelen met speelgoed 

waar wat aan mist of kapot is, niet leuk is.  

Doordat we ook nu nog geen tijd hebben om het 

teruggebrachte speelgoed eerst na te tellen voordat u 

het andere mee mag nemen, verzoeken wij u 

dringend THUIS HET SPEELGOED NA TE TELLEN.  

Dan weet u zelf direct of er iets mist. U krijgt van ons 

geen boete voor onderdeeltjes die u mist,  

maar we willen het wel graag weten.   

http://www.speelotheekstokpaardje.nl/


Hoe werkt het? 

• Als u geen speelgoed terug hoeft te brengen maar wel wilt lenen, kunt u ons  

mailen (info@speelotheekstokpaardje.nl) op welke zaterdag en op welk 

tijdstip u kunt komen. Graag onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer 

(staat rechtsboven op uw kaartje) en uw naam. U krijgt van ons een mail 

terug waarin staat of de tijd goed is of wij bellen u. 

• Van tevoren speelgoed uitzoeken via onze website: Op onze site 

www.speelotheekstokpaardje.nl staat een link naar onze digitale catalogus. 

Het werkt op dezelfde manier als een ‘normale’ webwinkel. Alleen kunt u het 

niet direct bestellen maar u geeft via de mail aan ons door welk 

speelgoed u wilt lenen. De werkwijze ziet u direct bij opening op de link 

‘Bekijk onze online catalogus’. Als u daarop klikt komt u in de catalogus.  

U scrolt naar beneden waar u leest hoe het werkt. Dit is echt heel eenvoudig! 

U klikt op de link “Bekijk onze catalogus” en u komt direct bij de foto’s van al 

het speelgoed wat geleend kan worden. Aan de rechterkant ziet u de 

categorieën waar het speelgoed in onderverdeeld is. U kunt in de catalogus op 

het stuk speelgoed klikken, het goed bekijken en ook uitvergroten. Als u iets 

ziet wat u wilt lenen, schrijft u het voor u zelf op, bijv. G123 en de naam 

‘Twister’. Als u voldoende speelgoed hebt bekeken, stuurt u een mail aan 

info@speelotheekstokpaardje.nl waarin u doorgeeft wat u wilt lenen, de 

nummers en de namen. U geeft uw eigen naam door en uw 

lidmaatschapsnummer (rechtsboven op uw lidmaatschapskaart). U krijgt van 

ons dan een mail terug waarin vermeld wanneer u het kunt ophalen enz.  

De catalogus werkt ook prima op een tablet of mobiel. 

• Hoeveel mag u lenen? Hoeveel dat is en welke categorieën de speelotheek 

heeft hangt af van uw soort abonnement en vindt u op de volgende bladzijde. 

• Als u het via de website bekijkt en doorgeeft via de mail, kunnen wij ervoor 

zorgen dat uw bestelling op het tijdstip van uw afspraak klaarligt. Dat is 

natuurlijk het handigst. Maar als u het lastig vindt om het via de catalogus op 

de website te doen is er op de zaterdagen dat we open zijn ook de 

mogelijkheid om het speelgoed uit te zoeken via de mappen/ordners die we 

altijd op de planken bij het raam hebben staan. Daar staat al het speelgoed in 

met een beschrijving erbij. U krijgt evt. handschoenen om de ordners te 

bekijken. Er staat ook desinfecterende gel klaar.  

• De speelotheekmedewerkers (die allemaal gezond zijn) zetten bij goed weer 

een paar tafels buiten. Bij slecht weer staan er in de hal van de school een 

paar tafels. Wij ontvangen op afspraak 1 persoon per keer. Let op: wij 

verzoeken u dan ook om alleen te komen. Er liggen handschoenen en er 

staat desinfecterende handgel. Het speelgoed wat u inlevert wordt door 

onszelf in de speelotheek neer gezet en na een paar dagen nageteld en goed 

schoongemaakt. Als we iets missen, bellen wij u. Dit speelgoed kan dus die 

dag niet meer worden uitgeleend. Wel de week erna!  

Indien u toch graag dit schoongemaakte speelgoed wilt lenen, krijgt u van ons 

een mail hoe laat u het de zaterdag erna kunt ophalen.  
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• Onze medewerkers halen het speelgoed voor u uit de speelotheek. Het wordt 

genoteerd op uw kaart en u kunt naar huis.  

• Mocht er iets tussen komen waardoor u onverwacht niet kunt komen, kunt u 

ons op die zaterdagen bellen op ons bekende nummer: 06 5774 9460. 

• Is uw lidmaatschap verlopen in de afgelopen (corona)tijd? Geen nood. U mag 

het voor een jaar verlengen waarvan u slechts de helft hoeft te betalen. 

De speelotheek compenseert dus een half jaar lidmaatschapsgeld. Dit geldt 

voor iedereen bij wie het lidmaatschap verlengd moet worden in dit lopende 

jaar. Indien dit het geval is, verzoeken wij u wel contant geld mee te 

nemen omdat wij geen pinapparaat hebben. Ook mag u het ter plekken 

betalen via uw mobiele bankrekening. 

• U hoeft geen boetes te betalen. 

Voorlopig draaien we dus vanaf oktober iedere veertien dagen.   

Op de volgende bladzijde ziet u de categorieën waarin het speelgoed is 

onderverdeeld. Ook ziet u wat u per lidmaatschapsoort mag lenen. 

Nogmaals excuses voor alle ongemakken.  

We zien u graag op een van de zaterdagen op de tijd die met u 

afgesproken is. Denkt u er nog even aan om het speelgoed na te tellen en 

eventueel schoon te maken voor u het inlevert?                                

Bij voorbaat dank daarvoor! 

 

Tijdens de zomervakantie hebben we nog een paar dingen gekocht. 

 

 

Kerby stoeprandenspel 
Bekend van TV 

Dit spel heeft nog geen nummer en kan 

pas begin september geleend worden. 

 

 

Twee nieuwe voetbaldoeltjes 

met een stoere voetbal. 

Kunnen vastgezet worden in het gras.   

Dit betreft een vervanging   

van de vorige doeltjes die kapot waren.   

U vindt ze onder nummer B043.  



Indeling van het speelgoed:  
 
B = Bewegings- en buitenspeelmateriaal. Dit is al het materiaal waarmee een kind kan 
kruipen, rollen, rijden, springen etc. Materiaal dus voor de grove motoriek. U kunt hierbij 
denken aan een fiets, step, trampoline of skelter.  
Door de grootte van dit materiaal vindt u het meeste grote speelgoed niet in de kast maar 
staat dit in ons opberghok. In onze fotoklapper kunt u dit speelgoed uitzoeken, wij gaan het 
dan voor u halen.  
C = Bouw- en Constructiemateriaal. Dit is al het materiaal waarmee een kind kan bouwen en 
construeren. Onder meer K’nex, Meccano en Duplo.  
D = Taal- en denkspellen. In deze categorie vinden we o.a. de spelletjes die solitair gespeeld 
kunnen worden. Het betreft spellen die speciaal ontwikkeld zijn op ruimtelijk- en wiskundig 
inzicht en taalontwikkeling.  
E = Expressiemateriaal. Materiaal waarmee het kind zijn creatieve vaardigheden kan 
ontwikkelen. Hierbij vindt u onder meer muziekinstrumenten.  
F = Fantasiemateriaal. Materiaal waarmee een kind kan fantaseren en ervaringen en 
belevenissen tot uitdrukking kan brengen. In deze categorie vindt u veel Fisher Price 
materiaal zoals Little People en Geotrax maar ook Playmobil.  
G = Gezelschapsspellen. Alle spelletjes die een kind of volwassene alleen of samen met 
anderen kan spelen. We hebben zowel spellen voor kinderen als voor volwassenen.  
P = Puzzels. Alle soorten puzzels; van houten nopjespuzzels voor de hele kleintjes tot 
gewone en meer educatieve soorten. Er is ook een assortiment puzzels voor volwassenen.  
Z = Zintuiglijke ontwikkeling. Dit is materiaal waarmee het kind spelenderwijs kan leren 
luisteren, kijken, sorteren, voelen, begrippen onderscheiden en/of vingervaardigheden kan 
ontwikkelen. Kortom de ontwikkeling van de fijne motoriek. Hier vindt u het meeste baby- en 
peuterspeelgoed.  
K = Verkleedkleding  
Daarnaast hebben wij nog ‘Stipspeelgoed’. Dit speelgoed wordt – om onduidelijke reden – 
niet zo vaak geleend en mag daar om extra erbij geleend worden. 
 
Wat mag u per keer lenen:  
Bij een individueel abonnement:  
- 1 stuk speelgoed (B, C, E, F, Z, K,)  

- 2 puzzels (P)  

- 1 gezelschapsspel(G) of Taal- en denkspel (D)  

- 1 stuk stipspeelgoed  
 
Of:  
- 3 gezelschapsspellen/3 Taal- en denkspellen + 2 puzzels 

- 1 stuk stipspeelgoed  
 
Bij een gezins/voordeel abonnement mag u de dubbele hoeveelheid materialen lenen. 

N.B. Wij hebben momenteel erg veel puzzels waardoor u die extra mee mag nemen. 

 

WIJ ZIEN U GRAAG GEZOND TERUG OP DE SPEELOTHEEK.  

Hartelijke groeten van de speelotheekmedewerkers 
 

Afmelden voor onze nieuwsbrieven 

http://www.speelotheekstokpaardje.nl/index.php?subid=57&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=62&key=xxgcjZZoCR0X9r

