Nieuwsbrief december 2016
Hallo, beste vrienden van de Speel-o-theek.
De herfst draait op volle toeren en we kijken al uit naar de feestdagen. Voordat Sint met z’n paard
weer over de daken gaat, eerst een aantal nieuwtjes en mededelingen.

Open dag 2016
Op 8 juni heeft Speel-o-theek ‘t Gooi een open dag georganiseerd; ook dit jaar in het kader van de
Nationale Buitenspeeldag. We maakten gebruik van het lekkere weer en hebben met de kinderen
buiten in de zon spelletjes gespeeld. Ze vermaakten zich met een reuzenversie van ‘vier-op-een-rij’,
sjoelen, mega bellenblazen, steltlopen, ringwerpen en hinkeltwister. Er werd geschminkt en na
afloop van het spellenparcours konden de kinderen een prijs uit de ton grabbelen. Voor kinderen die
trek hadden waren lekkere fruitspiesjes uitgedeeld (gesponsord door Albert Heijn Oostermeent uit
Huizen). De open dag is succesvol verlopen en zowel de kinderen als hun ouders, opa’s en oma’s
hebben een leuke middag gehad.

Het reuzen vier-op-een-rij

Tafeltje met uit te delen spullen

Speeltrein
Na de zomervakantie toen de “grote“ kinderen weer naar school gingen, begon het nieuwe seizoen
van de Speeltrein ook weer. Op 5 september zijn we van start gegaan met een feestelijke ochtend
om het te vieren. Ballonnen, lekkere hapjes en drankjes en vooral veel speelgoed. Nadat meer dan 30
peuters waren binnengedruppeld, konden ze met onze spelletjes in de weer voordat de voorstelling
begon. Net als vorig jaar kwam Frouke van Zomeren met haar poppentheater “de kleine zon” een
geweldige voorstelling geven voor de peuters. Zij liep met haar accordeon door de bibliotheek om
alle kindjes mee te nemen naar de bankjes. Ze moesten nog even heel knap stil zitten tijdens een
openingspraatje van Selma Alphenaar van Jeugd en Gezin voordat de show zou beginnen.
Het thema van de ochtend was ‘kabouters’. De voorstelling ging over pappa kabouter die
pannenkoeken ging bakken. De kabouterketel met eten was gestolen maar werd na een leuke act
terug gevonden. De peuters genoten en Frouke gaf een geweldige show. Na het poppentheater was
het tijd om wat lekkers te eten en te drinken. Kabouterpannenkoekjes en limonade voor de kinderen
en koffie of thee met een kabouter stroopwafel voor de ouders, grootouders, en andere grote
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mensen. Het was een geslaagde ochtend met veel gezelligheid en blije peuters, en dat is toch waar
we het met z’n allen voor doen.

Nieuwe Tarieven
Er komt volgend jaar een verandering in de tarieven van de Speel-o-theek. In plaats van € 15 per jaar
vragen we per 1 januari een donatie van € 20 per jaar. Dit is een gezinsdonatie, dus er wordt niets
extra gerekend voor gezinnen met meer kinderen. Deze verandering wordt doorgevoerd met name
omdat de subsidies van de gemeenten minder worden. Op deze manier proberen we ons budget op
peil te houden zo dat we kunnen blijven doen wat we graag doen, voor u.
Scholen en instellingen kunnen ook een verhoging in hun tarieven verwachten. Zij betalen per 1
januari € 40 per jaar (was € 30). Het tarief voor praktijken zoals logopedisten en fysiotherapeuten
gaat per 1 januari naar € 40 per jaar (was €50). Hiermee trekken we de donatie gelijk met die van
scholen en instellingen en voorkomen daarmee verwarring.

Nieuwe tarieven per 1-1-2017

Maatschappelijke Stages
Vanaf oktober ontvangt de Speel-o-theek stagiaires van middelbare scholen. Deze leerlingen komen
bij ons hun maatschappelijke stage doen. Eind september hebben de speel-o-theek en andere
organisaties zich voorgesteld aan de leerlingen op de MAS-markt. Met hulp van hun begeleiders
kozen zij vervolgens waar zij stage willen lopen.
Tot februari krijgen wij op vrijdag en zaterdag stagiaires die ons in de uitleen gaan helpen. Sommige
zijn al begonnen, anderen zullen binnenkort beginnen. Wij willen graag Benjamin, Isa, Justin, Nassria,
Randy en Silas verwelkomen en hopen dat zij het erg naar hun zin zullen krijgen in ons team.

Middelbare scholieren zoeken een passende organisatie voor hun stage
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Veranderingen in het Speel-o-theek team
Naast onze stagiaires willen we nog twee nieuwe vrijwilligers aan u voorstellen. Marijke de Graaf
komt ons uitleenteam aansterken en Gosia Skimina is onze nieuwe evenementen coördinator. Zij
gaan zich ook voor u en voor de Speel-o-theek inzetten en we zijn ontzettend blij dat ze zich hebben
aangemeld.
Helaas moeten we ook afscheid nemen van een aantal vrijwilligers. Onze webmaster, Tim van Til,
stopt er mee en Bente Zwaan gaat weg bij de uitleen. Tot slot nemen we afscheid van Marc Plet,
onze applicatiebeheerder. We willen deze vrijwilligers graag bedanken voor alles dat ze voor ons
gedaan hebben en wensen hen veel succes met wat zij hierna willen doen.

Help mee!
Lijkt het u leuk om bij de Speel-o-theek te werken als vrijwilliger of wilt u ons graag helpen met een
klus? Altijd al deel uit willen maken van het gezelligste team van het Gooi? Dat kan! We zijn altijd op
zoek naar mensen die willen helpen in de uitleen. Als deel van het team adviseert u ouders over het
speelgoed dat ze kunnen kiezen en helpt bij de registratie in ons systeem. Er is een degelijke
inwerkperiode zodat u vlot van alles op de hoogte bent.
Klinkt dit als iets dat bij u past? Heeft u andere talenten die u graag zou willen inzetten? Zijn er
vaardigheden die u wilt ontwikkelen of mist u zo nu en dan dat warme gevoel van saamhorigheid? Er
is altijd wel wat te doen! Stuur een mailtje naar miriam@speelotheek-gooi.nl of klik hier voor actuele
vacatures en meld u vandaag nog aan. Of het nu 3 keer per week of 1 keer per maand is; alle hulp is
welkom.

Visie op de Speel-o-theek
Eerder dit jaar verwelkomden we Albert Jongsma als onze nieuwe voorzitter. Ter afsluiting willen wij
graag zijn visie over de toekomst van de Speel-o-theek met u delen.
De tijd van ‘u vraagt, wij draaien’ is voorbij want voor mij is de klant koning. Dat betekent goed
luisteren en doorvragen. Waar is de klant naar op zoek? Dit doe ik als eigenaar van Kinderopvang de
Leilinde maar ook in mijn rol als voorzitter van de Speel-o-theek. Wij kunnen invulling geven aan de
behoefte van de klant. De Speel-o-theek moet een ontmoetingsplaats zijn voor ouders en kinderen.
Een plaats waar ze geïnformeerd worden over welk speelgoed het beste aansluit bij de ontwikkeling
van het kind.
Wij als Speel-o-theek willen meer maatschappelijk betrokken zijn bij zaken die spelen in de omgeving.
Denk aan vluchtelingenproblematiek en de voedselbanken. Niemand kan in de toekomst kijken maar
het initiatief nemen is zó belangrijk. Vooral als we het nog niet precies weten. Het onderzoek naar de
mogelijkheden en de ervaringen die je opdoet, maakt ons zichtveld breder. Maar de kern blijft;
prikkelen, het gesprek aangaan en onze bezoekers laten zien waar we voor staan!”
Ik nodig alle bestaande en nieuwe bezoekers uit om van de Speel-o-theek een uitdagende
ontmoetingsplaats te maken.
Albert Jongsma
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