Nieuwsbrief maart 2014
Openingstijden
Speel-o-theek ‘t Gooi is op de volgende tijden geopend:
Woensdag: 14:00- 16:30 uur.
Vrijdag:
18:30- 19:30 uur.
Zaterdag:
10:30- 12:30 uur.
Speel-o-theek’t Gooi is geopend tijdens de meivakantie. Gaat u niet op vakantie? Kom dan materiaal bij
ons lenen om er een gezellige meivakantie van te maken. Bijvoorbeeld een gezellige puzzel, een spannend
spel of actief buitenspeelgoed om samen met het gezin tijd door te brengen in de vakantie.
40-jarig jubileum!
Dit jaar is een bijzonder jaar voor Speel-o-theek ‘t Gooi. De speel-o-theek viert haar 40-jarig jubileum! In
1974 begon Corrie Kamermans met het opzetten van de speel-o-theek. Het is begonnen met het idee om
speelgoed te ruilen. Toen was nog niet zo goed bekend wat voor speelgoed geschikt was voor een
speciaal kind. Nu inmiddels 40 jaar verder is Speel-o-theek ‘t Gooi bekend in heel de omgeving. En dit
feestje laten wij natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.
Gedurende het hele jaar worden er extra activiteiten georganiseerd. Wij zijn op dit moment nog bezig met
de organisatie hiervan en wij verklappen u dan ook nog niets! Houd voor meer informatie over de
feestelijke activiteiten onze website, Facebookpagina en de volgende nieuwsbrief in de gaten. Eén hint:
houd alvast woensdag 11 juni en zaterdag 27 september vrij in uw agenda!
Tip: de autismeweek
De autismeweek vindt dit jaar plaats van 29 maart tot en met 5 april. Maandag 31 maart is er een lezing in
de Regenboogkerk te Hilversum.
Tijd: van 12:30 tot 17:00 uur. De toegang is gratis.
“Autisme is leven in een wereld die je niet begrijpt. In het leven komt ieder mens in verschillende fasen terecht waarbij beslissingen
moeten worden genomen en veranderingen plaats zullen vinden. Voor iemand met autisme zijn deze overgangsmomenten vaak
erg ingewikkeld. Dr. Jan-Pieter Teunisse is lector Levensloopbegeleiding bij Autisme aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
en zal een lezing geven waarin een nieuw perspectief wordt geschetst over begeleiding aan mensen met autisme. Daarnaast zal
Dr. Emma van Daalen, kinder- en jeugdpsychiater, de focus leggen op (jonge) kinderen met autisme en alle bijkomende
problematiek zoals een ontwikkelingsachterstand, erfelijke afwijkingen en gedragsproblemen. Ook zullen drie
ervaringsdeskundigen vanuit verschillende hoeken vertellen over hun ervaring met autisme en de dingen die ze daarbij
tegenkomen als kind, volwassene, partner en ouder. Als afsluiter is er een theatervoorstelling van Firma Zorgbehang. De hierbij
zelfontwikkelde scènes kunnen confronterend zijn, hilarisch of spannend.. maar altijd raak.”

Woensdag 2 april is er een kinderprogramma in de bibliotheek te Laren. Speel-o-theek ’t Gooi organiseert
in samenwerking met de bibliotheek diverse activiteiten. Tijd: 14:00- 16:00 uur.
Er wordt deze middag piano gespeeld en kinderen kunnen met diverse instrumenten meespelen.
’s Avonds is er een thema-avond: “autisme en wonen”. Tijd: 20:00-22:00 uur. De toegang is gratis. Kijk voor
meer informatie over de autismeweek op: www.autismeweek.nl
Tip: het KidsEvent
Een leuke uitje voor het hele gezin in de meivakantie. Het KidsEvent vindt plaats op 21 april a.s. (tweede
paasdag) in theater Gooiland te Hilversum. Tijd: 11:00- 15:00 uur. De entreekosten zijn 5 euro per kind.
Tijdens het KidsEvent zijn er diverse activiteiten en workshops zoals dans, theater en schminken. Kijk voor
meer informatie op www.hetkidsevent.nl.

Speel-o-theek op internet
Geen tijd om speelgoed terug te brengen? Of bevalt het materiaal u zo goed dat u het langer wilt lenen? U
kunt het geleende materiaal verlengen via onze website. Dit kunt u doen onder het kopje “verlengen”.
www.speelotheek-gooi.nl
Volg en “Like”ons op Facebook!
Sinds kort heeft Speel-o-theek ’t Gooi ook een eigen Facebookpagina!
Hier vindt u nieuws, foto’s, geplande evenementen, leuke weetjes etc.
Neem eens een kijkje op: www.facebook.com/speelotheektgooi
Nieuw materiaal
Speel-o-theek ’t Gooi heeft ook in 2014 weer nieuw materiaal aangeschaft. Zoals; regenboogvormen,
klokkenspel, bellenframe, hamer en baltoren, activiteitenbord, vormenlabyrinth, draaiende puzzelschijf
horizontaal, dubbelzijdige piramidebaan, en zig- zagbaan ommekeer.

Het nieuwe materiaal

Graag houden wij ons assortiment divers en up –to date. Heeft u nog leuke ideeën of een goede tip voor
nieuw materiaal? Laat het ons dan weten via onze Facebookpagina of stuur een e-mail naar:
info@speelotheek-gooi.nl.
Overig nieuws:
 Adreswijziging
Heeft u een ander adres, telefoonnummer of e-mailadres? Graag horen wij deze wijzigingen, dan
kunnen wij de gegevens aanpassen in ons adressenbestand. U kunt uw wijzigingen mailen naar:
info@speelotheek-gooi.nl.
 NL Doet
Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan aan de landelijke vrijwilligersactie van NL Doet. Twee
vrijwilligers hebben heel hard gewerkt en ons enorm geholpen bij het schoonmaken van de kasten in de
speel-o-theek.
 Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Speel-o-theek ’t Gooi wil via deze nieuwsbrief het Fonds Verstandelijk Gehandicapten nogmaals
bedanken. Door middel van deze bijdrage is het mogelijk om dit jaar weer nieuw materiaal aan te
schaffen en hiermee ons aanbod gevarieerd en up-to-date te houden. We hebben ruim 1200 euro
gekregen waarvan ±450 euro middels de collecte en 750 euro middels de provinciale giften.
 Nieuwe vrijwilligers
We hebben weer een nieuwe vrijwilliger bij de Speel-o-theek. Wij heten Daniëlle van harte welkom en
veel (werk)plezier! Daniëlle helpt ons bij het aanpassen van het materiaal voor blinden- en
slechtzienden door het te voorzien van braille.
 Vacatures bij Speel-o-theek ’t Gooi
Wij hebben op dit moment de volgende vacatures open staan:
- Vrijwilliger in de uitleen: registeren van inname en uitleen op de computer, leners/ouders
adviseren, deelnemen aan het medewerkersoverleg.
- Coördinator: inroosteren en begeleiden van vrijwilligers in de uitleen, bijhouden van de kas,
regelen van de inkoop en contact met lokale organisaties.
Kijk voor meer informatie op: www.speelotheek-gooi.nl/vrijwilligers/

