www.speelotheekstokpaardje.nl - info@speelotheekstokpaardje.nl
Tel.: 06 5774 9460 (tijdens uitleen)

Dit is echt de laatste nieuwsbrief van 2021!
Beste leden,
Door de nieuwe maatregelen hebben we helaas moeten besluiten om onze openingsdagen
aan te passen. Open in de avond is voorlopig geen optie meer. Daardoor zijn we in ieder
geval deze maand december niet meer op woensdagavond geopend.
We zijn wel op zaterdag open: 11 en 18 december. De tijd: 10.00-13.00 uur.
Daarna is het kerstvakantie en bekijken we wat de maatregelen zijn die op dat moment
gelden. U krijgt dan weer een nieuwsbrief met daarin de nieuwe uitleendata.
Voor het maken van een afspraak stuurt u een mail naar info@speelotheekstokpaardje.nl
Graag zo snel mogelijk zodat we weten hoeveel leden er op zaterdag willen komen.
U kunt ons tijdens de uitleen ook bereiken op: 06 5774 9460.
Denkt u eraan om uw lidmaatschapskaart mee te nemen?
En heeft u een afspraak? Komt u dan a.u.b. ook. We zitten steeds vaker voor niets
te wachten. Jammer voor onze medewerkers die dit in hun vrije tijd doen…
Voor het uitgiftepunt in de Eben Haëzerschool: voor de leden die in Den Helder
wonen, gaat het nog steeds via onze website. Voor u verandert er dus niets.
U zoekt daar in onze catalogus uit welk speelgoed u wilt bestellen en stuurt ons een mail
naar het speciale mailadres: onlineuitgifte@speelotheekstokpaardje.nl (dus niet
naar het infomailadres) met daarin de nummers van het speelgoed wat u wilt lenen.
Uiteraard ook uw naam en lidmaatschapsnummer. Als u dit doet vóór maandag 18.00 uur,
dan kunt u het op afspraak op woensdagmiddag in de school
ophalen bij Hanneke of Nicolet.
Nieuw speekgoed
Dit kunt u inmiddels lenen.
U vindt ze in de
Spelletjeskast.
G=Gezelschapsspellen
G080 Champagneglazen stapelen
G082 Electro Nijntje Vanaf 2 jaar

Alle medewerkers van de speelotheek
wensen u een alvast fijne, gezonde en gezellige feestdagen.
We zien u graag gezond en wel in de speelotheek!
Afmelden voor onze nieuwsbrieven

