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Nieuwsbrief juni 2022
Beste leden,

We hebben alweer belangrijk nieuws voor u!
De schoolvloeren zijn inmiddels in vrijwel alle lokalen vernieuwd. En u snapt het misschien al:
Nu is de speelotheek aan de beurt!
Dit houdt in dat wij vanaf woensdag 29 juni gesloten zijn.
De vakantieregeling gaat daardoor eerder in!!
Dinsdag 28 juni zijn we voor het laatst open!!
Hierdoor mag u vanaf nu al speelgoed meenemen voor de grote vakantie. Als u liever eerst nog
‘gewoon’ komt om speelgoed voor een paar weken mee te nemen, kan dat natuurlijk ook. Daarna
kunt u dan speelgoed meenemen voor de zomervakantie.
Doordat dit voor ons nogal wat werk oplevert, hebben we moeten besluiten om ook de opening na
de vakantie later in te voeren. Het streven is medio september. Zodra duidelijk is wanneer de
speelotheek weer open kan, krijgt u van ons weer een nieuwsbrief.
Want wat moet er gebeuren?
U kunt daarbij bedenken dat de hele speelotheek leeg moet. De kasten moeten zoveel als nodig is,
leeg gemaakt worden. Zodra de vakantie begint wordt alles zoveel mogelijk in school neergezet.
Alle houten speelgoedkasten hopen we te kunnen behouden. Deze kasten zijn niet meer te koop en
doordat ze een goede diepte hebben, juist voor ons zo fijn. Ze worden dus met zorg behandeld.
De ijzeren kasten gaan misschien weg. We bekijken of we alles in rekken kunnen zetten. Hierdoor
gaat alles door onze handen, waarbij we dan bedenken of we het nog bewaren, c.q. nodig hebben.
Gelukkig hebben we al wat voorwerk gedaan en veel speelgoed wat niet meer geschikt was om uit
te lenen, is naar de Weggeefwinkel gegaan. Zij waren er, vanwege de Oekraïense vluchtelingen,
natuurlijk blij mee.
Het lokaal zelf wordt ook geschilderd. Nieuwe raampartijen hebben we vorig jaar al gekregen.
Als al deze werkzaamheden klaar zijn en we hebben onze indeling op papier, kan het grote
inruimen beginnen. De spullen moeten immers uit school vandaan zijn, zodra deze weer begint.
We kunnen dan ook extra handen gebruiken bij het weghalen en weer terugzetten.
Dus: heeft u tijd in de zomerperiode en denkt u dat u ons van dienst kunt zijn? Stuurt u
ons dan een appje via 06 5774 9460. Of een mailtje via ons mailadres (zie boven).
We beseffen uiteraard dat dit voor u allen heel lastig is, en dat in een periode waarin we best wel
veel dicht zijn geweest en allerlei vervelende aanpassingen moesten doen.
Ter compensatie mag u nu dus extra speelgoed langer in huis hebben.
Zoals vermeld: het streven is om medio september weer open te gaan. En later in het jaar willen we
deze opening FEESTELIJK vieren. Zodra we meer nieuws hebben, krijgt u weer een nieuwsbrief.

Voorlopig zijn we nog open:
- iedere dinsdagmiddag
: van 14.00 - 16.00 uur. Tot en met 28 juni.
- iedere woensdagavond
: van 18.30 – 20.30 uur. Tot en met 29 juni.
- op zaterdag slechts 1 keer : van 10.00 – 12.00 uur, op 25 juni.
U weet: u hoeft geen afspraak meer te maken en mag komen wanneer het voor u uitkomt.
De regels blijven gelden zoals ze waren
• Boetes worden geïnd zoals u gewend was, dus voor het zoekraken van een onderdeel
betaalt u 2,00. Vindt u het terug krijgt u 1,50 terug bij inlevering van de kwitantie.
• We proberen zoveel mogelijk het speelgoed weer te tellen als u in de speelotheek bent. Om
verrassingen te voorkomen: telt u het zelf thuis eerst na voor u het inlevert!
• Voor een week te laat inleveren betaalt u per speelgoed 0,50 per week.
• Een lidmaatschap wat verlopen is kunt u gewoon verlengen.
En het goede nieuws is dat u voortaan
bij ons kunt pinnen!
Maar ook kunt u contant blijven betalen.
Verder gelden de regels zoals vermeld in het
uitleenreglement. Heeft u dat niet (meer): u vindt het op
onze website www.speelotheekstokpaardje.nl
Voor het uitgiftepunt in de Eben Haëzerschool: voor de leden die in Den Helder wonen,
gaat het nog steeds via onze website. En deze vakantieregeling geldt ook voor u!!
U zoekt thuis op onze website in de catalogus uit welk speelgoed u wilt bestellen en stuurt 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.
Denkt u wel aan deze bovengenoemde sluitingsdatum?
Tip: Weet u zeker dat u komt en wilt u snel klaar zijn?
Zoek dan van tevoren in onze catalogus (op de website) welk speelgoed u wilt hebben en noteer de
nummers. Houdt rekening met een alternatief voor als het speelgoed al uitgeleend is en mail uw
bestelling door met de datum waarop u wilt komen. Wij zorgen er dan voor dat het klaar staat.

Weet u dat we veel leuk buitenspeelgoed hebben?
Nu de vakantie voor de deur staat, kunt u daar ook eens aan
denken. U vindt het meeste buitenmateriaal onder de letter B
(bewegingsmateriaal) in onze digitale catalogus op de website.
De foto’s ervan staan ook in de klapper die op onze balie staat.
Het speelgoed zelf staat in het buitenhok. U kunt het ook zelf
bekijken door met een medewerker mee te lopen.
Bijvoorbeeld fietsjes, stepjes, Aqua Play of het
stoeprandenspel., de Kirby.

Nieuwe puzzels die u nu kunt lenen. Leuk voor regenachtige dagen!
P172 Hondenpuppy’s puzzel met 1000
stukjes. Vanaf 8 jaar.

P173 Disney puzzel theekopjes met 1000 stukjes.
Vanaf 8 jaar.
Vanaf 8 jaar.

P174 Puzzel Komisch Londen 1000 stukjes.
Vanaf 8 jaar.

P175 Komische puzzel over New York met 1000
stukjes. Vanaf 8 jaar.
Vanaf 8 jaar.

P176 Leuke Disneypuzzel over musea.
Met 1000 stukjes.
Vanaf 8 jaar.

Hartelijke groeten van alle
medewerkers.
Afmelden voor onze nieuwsbrieven

