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Nieuwsbrief mei 2022
Beste leden,
Nu er geen coronaregels meer zijn, is de speelotheek ook weer ‘gewoon’ open.
Dat is voor u dus goed nieuws. We hebben wel een paar veranderingen in de openingstijden.
We zijn voortaan open:
- iedere dinsdagmiddag
: van 14.00 - 16.00 uur. Vanaf 17 mei
- iedere woensdagavond
: van 18.30 – 20.30 uur. Vanaf 18 mei
- 1 x per 4 weken op zaterdag : van 10.00 – 12.00 uur, te beginnen op 21 mei en 25 juni.
De vrijdagmorgen vervalt dus. En u hoeft dus geen afspraak meer te maken.
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. Voor u verandert er dus niets.
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.
Tip: Weet u zeker dat u komt en wilt u snel klaar zijn?
Zoek dan van tevoren in onze catalogus (op de website) welke 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 het klaar staat.
We zien u graag allemaal weer verschijnen.

Nieuw speelgoed wat u nu kunt lenen

P074 Puzzel Junglebook vanaf 5 jaar

P153 – puzzeldoos bijzondere vormen is
uitgebreid met o.a. kledingpuzzel en 10 plaatjes
met cijfers. Leeftijd 1-4 jaar.

P082 – vloerpuzzel Bert Sesamstraat,
met grote stukken. Leeftijd 3 jaar

P091 – puzzel Disney vriendjes – vanaf 4 jaar

P137 – Uitdagende puzzeldoos met 3 verschillende
puzzels, Voor de leeftijd van 2 – 5 jaar.

C024 – Technische bouwdoos met 680 stukjes.
Hoeft niet geteld te worden! Vanaf 5 jaar.

F015 – Kleurige autobaan van hout met
houten autootjes. Van 0-2 jaar.

G152 - Maan-roos-vis, letterkwartetspel.
Voor kinderen die leren lezen. Vanaf 6 jaar.

G151 – Familie Poen. Leuk, poenig
gezelschapsspel met kaarten en
munten. Vanaf 6 jaar.

G136 – mooi houten slangen- en ladderspel.
Vanaf 3 jaar.
F101 – Piet Piraat domino met cijfers op
uitschuifbare kaartjes. Dus spelenderwijs
leren! Leeftijd: 3-5 jaar

Weet u dat we veel leuk buitenspeelgoed
hebben? Nu het weer steeds beter wordt,
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. Bijv. aquaplay of het
stoeprandenspel.
B034 – stevige roze poppenbuggy.
Leeftijd: van 1-6 jaar.

Hartelijke groeten van alle
medewerkers.
Afmelden voor onze nieuwsbrieven

