Nieuwsbrief december 2011
De afgelopen maanden is er veel gebeurd in en met de Speelotheek.
We hebben ons opgeven om mee te doen aan de verkiezing van de
Speelotheek van het jaar 2011. Het thema van de verkiezing is “Zet je
speelgoed in de etalage”. Naar aanleiding hiervan hebben we veel
activiteiten ontplooid. De speelotheek is door alle medewerkers grondig
onder handen genomen. De kasten zijn opgeruimd en al het oude en
afgeschreven materiaal hebben we op zaterdag 19 november in de verkoop
gedaan. Deze dag was zeer succesvol en het materiaal dat over was
hebben we geschonken aan een goed doel.
Ons nieuwe en speciale materiaal hebben we uitgestald op de kast bij het
raam en op het daarvoor aangeschafte tafeltje in de hoek.
Binnenkort (januari 2012?) worden er in de bibliotheek bordjes opgehangen
waardoor de speelotheek beter te vinden is.
We hebben een vitrinekast geplaatst in de gang van revalidatiecentrum de
Trappenberg, waar ons materiaal wordt getoond en onze folders liggen.
We zullen u op de hoogte houden over de ontwikkelingen betreffende de
verkiezing!

Enquête.
Uit onze enquête kwam onder andere naar voren dat sommige leners de
openingstijden te kort vinden. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten
om vanaf januari 2012 op de woensdag een half uur eerder open te gaan
(om 14.00 uur)en op zaterdag een half uur langer open te blijven (tot 12.30
uur).

Nieuw materiaal.
Het volgende materiaal is aangeschaft (u kunt op onze website kijken voor
afbeeldingen):
Snoezelmateriaal (A categorie)
Skwish (zie afbeelding)
Projector
Vezelnevelbol
Een grote en kleine tangle

Ontwikkelingsmateriaal (D categorie)
Kombina
Babyrenbaan
Lingo
Loco doos mini
Een dag met Flo
Woordenschat
Eurodobbelstenen
Samen leven
Bedankt Kim
Kleurendraaischijf
Wie het weet mag het zeggen
Geluidenlotto dieren
Raad je woord
Diario
Boodschappenspel
Stop, denk, doe spel
Zeg je zegje
Myotopia
Het grote wat zeg je spel.

In januari 2012 gaan we spelletjesmiddagen organiseren in verzorgingshuizen
in Huizen. Hiervoor hebben we speciaal materiaal aangeschaft o.a.:
Herinneringsdoos
Huis, tuin en keuken foto’s
Boter bij de vis
Veel te vertellen
Geurenlotto
Shuffleboard

Diamantspel

Puzzels (F categorie)
Bootjes
Herfst
Geluidenpuzzel huisdieren
Geluidenpuzzel voertuigen
Gezelschapsspellen (H categorie)
Kerst spel
Bos spel
Reuzenkaartspel
Lingo
Vier op een rij
Kalli-slakspel
Max de poes
Vloerbasketbal set
Frisbi-bal.

Vacature
De speelotheek is altijd op zoek naar nieuwe medewerkers om te helpen met
het inwerken en uitlenen van ons materiaal. Momenteel zoeken we een
medewerker, die ons kan helpen met public relation-activiteiten. De
speelotheek wil graag meer zichtbaar zijn in Huizen en de regio bv. door
middel van krantenartikelen, onze website, nieuwe folders, posters. Heeft u
hier ideeën over en wat tijd, aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen. Ons mailadres is info@speelotheek-gooi.nl

Overig nieuws
Wist u dat, ……
- U in januari weer de jaarlijkse bijdrage van € 10,00 kunt voldoen?
- We die niet verhoogd hebben dit jaar?
- U onze themakisten nog mee kan nemen?
- We 30 en 31 december 2011 gesloten zijn?
- U kunt verlengen en reserveren per e-mail,en dat dit steeds meer
gedaan wordt?
- Er weer meer foto’s van het materiaal op de website
www.speelotheek-gooi.nl staan?

-

We een ideeënbus op de website hebben waar u uw wensen en/of
ideeën kunt stoppen?

Als uw e-mailadres verandert wilt u dit dan aan ons doorgeven? Zo voorkomt
u dat u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangt.

Tot slot wensen alle medewerkers van
Speel-o-theek ’t Gooi al hun leners een hele
gezellige Kerst en een alle goeds voor 2012!

