Nieuwsbrief september
We gaan weer open!
Op 5 september a.s. opent de Speel-o-theek, na een lange mooie
zomervakantie, weer haar deuren.
Helaas ontkomen wij er niet aan om de gezinsdonatie per 1 januari 2013 te
verhogen tot € 15,00 per jaar.
Door stijgende kosten en verminderende subsidiebijdragen is het noodzakelijk
om de donatie te verhogen.
De Speel-o-theek kan u zo blijven voorzien van een zo gevarieerd mogelijk
aanbod van “gepast” materiaal.
Jaarlijkse open dag Speel-o-theek ‘t Gooi druk bezocht.
Speel-o-theek ’t Gooi hield woensdagmiddag 6 juni weer haar jaarlijkse open
dag. Zowel in de speelotheek zelf als in de zithoek van de jeugdafdeling van
de bibliotheek was een spelletjescircuit uitgezet waar alle aanwezige
kinderen enthousiast aan meededen.
Ze kregen een kaart waarop alle spelen stonden vermeld en als ze allemaal
waren gespeeld kregen de kinderen een bekertje limonade en wat lekkers.
Ze mochten ook iets uit de grabbelton grabbelen. Er werd geschminkt en er
lagen kleurplaten. Het was gezellig druk en de speelotheek heeft ook nog
een paar nieuwe leners in kunnen schrijven.
Het bestuur van de speelotheek maakte van deze middag gebruik om de
nieuwe fotoboeken officieel in gebruik te nemen. Hierin staan foto’s van al
het materiaal dat in de speelotheek aanwezig is. De leners kunnen er in
bladeren en zoeken naar geschikt materiaal om mee te nemen. Deze foto’s
zijn gedrukt door drukkerij Molenaar in Huizen en verwerkt door Jacobien
Kastelein.

Nieuwe website.
Met trots delen we u mede dat binnenkort onze nieuwe website online gaat!

Nieuw materiaal.
Natuurlijk hebben we ook weer nieuw materiaal aangeschaft (binnenkort
staan alle afbeeldingen op onze website):
Constructiemateriaal (BE rubriek)
Rijgpop (jongen)
Opsteekspel
Moeilijk ontwikkelingsmateriaal (D rubriek)
Domino XL
Smart car
Nederland – Provincies
Dag en nacht
Plus en min
Cosmic creatures
Lettergrepenspel
Flex puzzler
Warrige woorden
Borduurspel
Kling-klang-bos
Dora houdt van haar vriendjes
Dier op dier

Puzzels (F rubriek)
Sesamstraat (3 verschillende)
Piratenschip
Camprock
Gezelschapsspellen (H rubriek)
Grappige vriendenrace
Cocotaki
Ring-l-ding
Vlotte geesten
Halli Galli extreme
Boochie
Carcassonne “de burcht”
Carcassonne “rad van fortuin”
Lunar commano
Kleine magiër
Wereldreisspel
Het magische labyrinth
Verkeerskwartet

Kolonisten van Catan (kaartspel)
(2x)
Party & Co
Party & Co 2 jr
Grabbelen
Funny farm
Geronimo Stilton
Trivial Pursuit
Verkeersspel
Traffic
Toekomstpadkwartet
Leeuwenhart

Fantasiemateriaal (K rubriek)
Handpoppen: olifant, schildpad,
kikker.
Kiepauto

Buitenmateriaal (L rubriek)
Loopkar
Trampoline mini
Basketbalstandaard
Kubb

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

Ideeënbus
We zijn altijd nieuwsgierig naar wat onze leners graag willen lenen.
Naast de ideeënbus op onze website, staat er nu een voor de kinderen in de
speelotheek. We willen graag weten wat ze zelf graag zouden lenen en
hopen ze zo inspraak te geven in ons aanschafbeleid. Maak hier gebruik van!

Overig nieuws
-

-

in juni hebben we een spelletjesmiddag gehouden in WoonZorgcentrum De Bolder. Deze is met veel enthousiasme ontvangen en is
voor herhaling vatbaar.
we gaan dit ook doen in Woon-Zorgcentrum Voor Anker.
het materiaal hiervoor is aangeschaft mede door een bijdrage van het
Fonds verstandelijk gehandicapten.
we hebben 2 nieuwe medewerkers; Susanne Welten en Patricia
Reijtenbagh.

