Nieuwsbrief juni 2017
Beste vrienden van de Speel-o-theek,
Het is weer zomer!!! De vakantie komt er weer aan, wat hopelijk veel plezier voor u en uw gezin zal
opleveren. Bij ons draait het ook in de zomer helemaal om u en het speelgoed. Daarom dus kort deze
nieuwtjes en mededelingen.
Nieuwe folder!
We hebben een nieuwe folder! Tijdens het Maatschappelijk Diner in januari zijn we met
internetbureau Websteen aan tafel gegaan. Zij hebben ons geholpen om een nieuwe folder te maken
met een hip en fris design. Met foto’s van enkele jonge bezoekers en quotes van onze leden kunnen
we nu echt laten zien waar de Speel-o-theek voor staat. Wanneer u weer langs komt neem er dan
gerust eentje mee en lees ‘m door. Wij zijn er superblij mee, deze folder communiceert onze twee
belangrijkste boodschappen: 'Kom speelgoed lenen' en 'Word vrijwilliger in ons team’.

De nieuwe folder met een fris en hip design

Open dag
We hebben 14 juni weer een open dag en iedereen mag komen! Tussen 14:00 en 16:30 zullen we op
Plein 2000 een event organiseren voor kinderen tot en met 12 jaar. Er wordt gezorgd voor een
speciaal speel-parkoers, reuzebellen blazen en schmink. Na afloop kunnen de kinderen grabbelen in
onze grabbelton en krijgen ze gezonde fruitsnacks (met dank aan Jumbo; de Kostmand).
Kortom, we gaan er weer een gezellige dag van te maken! Ouders en grootouders zijn uiteraard ook
welkom.
De uitleen zal op 14 juni gesloten zijn in verband met de festiviteiten.
Speel-o-theek in het nieuws!
Het is altijd leuk om erkend te worden. Afgelopen maand stond de Speel-o-theek twee pagina’s
breed in de Gooi-en-Eemlander. Toos Helsloot en Margreeth Hey, twee vrijwilligers die ons al lange
tijd ondersteunen, delen hun verhaal en er wordt een goede indruk gegeven van de Speeltrein. Als u
nieuwsgierig bent en het artikel zelf gemist heeft, kunt u hier klikken om het te lezen.
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Peutermarkt
Aan het begin van het jaar is er een Peutermarkt georganiseerd in bibliotheek Huizen en Speel-otheek ’t Gooi was er natuurlijk bij. Ouders en kinderen konden hier rondkijken en organisaties
ontmoetten die zich voor het kind inzetten. Het was een drukke en waardevolle ochtend voor ons.
We hebben met veel ouders kunnen kletsen en veel kinderen kennis laten maken met onze
speelgoedverzameling. Sommige gezinnen vonden het zo leuk dat ze ter plekke besloten lid te
worden. De Speel-o-theek zal zeker weer aanwezig zijn op de volgende peutermarkt.

De Peutermarkt in de bibliotheek Huizen

Speel-o-theek ’t Gooi aan Peuterschool Start blok voorgesteld
Eerder dit jaar zijn wij door Peuterschool Start Blok bij het Holleblok uitgenodigd om ons voor te
stellen aan de ouders van de kinderen. Start Blok organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ouders
om extra informatie te geven over ontwikkeling van kinderen. Twee van onze vrijwilligers hebben
een presentatie gegeven over wat wij doen en wat wij ouder en kind kunnen bieden. Spel blijft
immers een belangrijke factor in de ontwikkeling. Het was een leerzame dag en we hopen dat de
ouders het net zo naar hun zin hadden als wij.
MAS stages
Vorig jaar en in de eerste maanden van dit jaar hebben wij, in het kader van de Maatschappelijke
Stage, hulp gehad van 6 stagiairs van de scholengemeenschap Huizenmaat en het Erfgooiers College.
De stagiairs hebben ons goed geholpen en wij waren verrast hoe snel zij allen de werkzaamheden op
pakten. Wel bleek dat wij, in ons enthousiasme, iets te veel mankracht ter beschikking hadden. Het
was een beetje krap in de Speel-o-theek, maar dat was een luxe probleem. De stagiairs hebben ons
geweldig geholpen bij de uitleen, vooral bij de verwerking van de uitleen in de computer, maar ook is
er een aantal projecten uitgevoerd, zoals hulp bij de inventarisatie, mappen van de handleidingen
van het speelgoed doorlopen en uitzoeken e.d.
De samenwerking tussen de speelotheekmedewerkers en de stagiairs ging erg leuk en voor dit najaar
willen wij dan ook graag vanaf september weer stagairs uitnodigen. We kunnen bij de
speelgoedbeurs in november best wat extra man/vrouwkracht gebruiken.
Lekker buiten spelen!
Met de zomer en de vakantie voor de deur wil iedereen lekker naar buiten. Voetballen, verstoppertje
en spelen met water hoort er nu eenmaal bij. Speel-o-theek ’t Gooi leent ook buitenspeelgoed uit en
helpt graag met uw kind te stimuleren om buiten te spelen. Dit speelgoed is erg populair, dus willen
we u er graag aan herinneren dat u het kunt reserveren, direct in de Speel-o-theek, telefonisch of per
mail.
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Binnenkort in de Speel-o-theek
De Speel-o-theek heeft in Leiden deelgenomen aan
de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging
Speelotheken Nederland (VSN). Dit jaar in
combinatie met de internationale conferentie van
speelotheken, met deelnemers uit de hele wereld.
We hebben allerlei mooi en uitdagend speelgoed
aangeschaft. Binnenkort in de uitleen beschikbaar.

Nieuw speelgoed aangeschaft

Aankondiging collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Speel-o-theek ’t Gooi werken al jaren samen met als doel
om de jaarlijkse collecte van het Fonds in Huizen tot een succes te maken. Dit jaar willen we daar
graag een schepje bovenop doen en gaan we op zoek naar nog meer collectanten.
De collecte is in de laatste week van september. En om de collectant maximaal te ondersteunen,
starten de eerste voorbereidingen al in juli. Eind juni willen we u graag vertellen waarom we dit doen
en hoe belangrijk de rol van de collectant is. We zullen u dan ook vragen of u zich aan wilt melden als
collectant en leggen dan uit hoe dat precies in z’n werk gaat. Neem met ons een kijkje achter de
schermen bij het Fonds en de Speel-o-theek, en voor de schermen als de (nieuwe) collectant.
Nieuwe en vertrekkende medewerkers van de Speel-o-theek.
Bij deze willen we graag afscheid nemen van een aantal trouwe vrijwilligers. De uitleen zal het
gezelschap van Gerda Louwerse, Herma Voogd, Mohammad Abdolmaleki, Resi Pots en Susanne
Welten missen, nu zij hebben besloten te stoppen. Speel-o-theek ’t Gooi heeft uitgebreid stil gestaan
bij hun afscheid en wil ze graag nogmaals bedanken voor hun inzet en wenst ze succes bij wat zij
hierna gaan ondernemen.
Gelukkig mogen we deze uitgave ook een paar nieuwe gezichten verwelkomen. Christina Rosendal,
Nicole Ramselaar en oude bekende: Henny van de Beek hebben zich allemaal opgegeven als
vrijwilliger. Zij zullen de uitleen in de toekomst gaan ondersteunen.
Lijkt het u leuk bij de Speel-o-theek te werken als vrijwilliger of wilt u ons graag helpen? 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 mee willen nemen en helpt bij de registratie van speelgoed dat uitgeleend
wordt, in ons systeem.
Klinkt dit als iets wat 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 onderbuikgevoel? Er is altijd
wel wat te doen! Stuur een mailtje naar miriam@speelotheek-gooi.nl of klik hier voor actuele
vacatures en meldt u vandaag nog aan. Of het nu 3 keer per week of 1 keer per maand is, alle hulp is
welkom.
Tot na de zomervakantie!
In de periode van 22 juli t/m 3 september zijn we met z’n allen op zomervakantie en is de Speel-otheek gesloten.
Alle medewerkers van de Speel-o-theek ’t Gooi wensen u alvast een fijne zomer(vakantie)!
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