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                 Tel.: 06 5774 9460 (tijdens uitleen) 
    

    Nieuwsbrief herfst 2020 
 

             Beste leden,  

De speelotheek is nu alweer een tijdje om de week op zaterdag open. Dit is vanwege dat wij 

niet doordeweeks open kunnen i.v.m. de maatregelen rondom corona. Om de uitleen van 

speelgoed nog beter te laten verlopen. Zetten wij nog even alles op een rijtje wat er van u 

verwacht wordt als u speelgoed terugbrengt en ophaalt. 

Afspraak maken 

Wanneer zijn we open? Dit jaar nog vier keer: 

Zaterdag 31/10, 14/11, 28/11 en 12/12  
 

Wij werken op de zaterdag volgens afspraak. Vanaf 10.00 

uur tot 14.00 uur.  

U kunt een afspraak maken via e-mail op het mailadres: 

info@speelotheekstokpaardje.nl  Vermeld daarbij altijd 

uw naam en lidnummer. Graag via de mail aangeven wat 

u wilt lenen. U kunt op de website kijken bij de 

catalogus wat u zou willen lenen. Doordat u dit 

aangeeft kunnen wij het speelgoed klaarzetten voordat u 

komt. Zet u er ook een paar alternatieve artikelen bij voor 

als het 30door u gewenste speelgoed al uitgeleend is? 

Speelgoed inleveren en ophalen 

Als u bij de school komt, ziet u dat er een lege tafel klaarstaat waarop u uw geleende 

speelgoed kunt neerzetten. Dit speelgoed zet 1 van onze medewerkers binnen in de 

speelotheek waar het op woensdagavond geteld gaat worden. Ons verzoek aan u is: 

tel het speelgoed voor dat u het inlevert. Mocht er iets ontbreken kunt u dat meteen 

aan ons melden. Het is voor onze medewerkers fijn om dit te weten en zo hoeven wij niet 

met u te mailen over ontbrekende stukken. Op de tafel wordt uw gereserveerde speelgoed 

neergezet, zodat u dit mee kunt nemen naar huis. Wij verwerken in de computer wat u terug 

heeft gebracht èn wat u mee heeft genomen. U moet zelf op uw lidmaatschapskaart de 

nummers van het door u geleende speelgoed vermelden. 

Lenen voor 4 weken 

U leent alles voor 4 weken, tenzij er een vakantie tussen zit. Wij vullen geen nieuwe datum 

op uw kaart in. Het is de bedoeling dat u ZELF een nieuwe afspraak maakt via de mail en 

daarin aangeeft wat u wilt lenen. Het beste maakt u aan het begin van de week een 

afspraak, want op woensdag zijn er een paar van onze medewerkers in de speelotheek om 

het ingeleverde speelgoed schoon te maken en het bestelde speelgoed klaar te zetten voor 

de volgende uitleen. Wij hopen dat we met deze afspraken de in- en uitleen soepel kunnen 

laten verlopen voor u, maar ook voor ons.  
 

Hartelijke groeten van de speelotheekmedewerkers 

 

Afmelden voor onze nieuwsbrieven 

http://www.speelotheekstokpaardje.nl/
mailto:info@speelotheekstokpaardje.nl
http://www.speelotheekstokpaardje.nl/index.php?subid=57&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=62&key=xxgcjZZoCR0X9r


Zoals u ziet zijn we weer op zoek geweest naar nieuw 

speelgoed. Het is inmiddels genummerd en geplakt, dus 

u mag het direct lenen. Het staat inmiddels ook in de 

catalogus. 

  
G325 vanaf 6 jaar 

C058 Bristle Blocks

 

D083 Doornroosje/smart game/vanaf 3 jaar     C057 Zig & Co /Actie en reactie vanaf 8 jaar 

F093 Little People schooltje                                                     



 

 

 

 

  

P170 en P171 Puzzeltreinen  

met dieren, incl. een boekje 

B059 Loopquad Kawasaki vanaf 1 jaar 

P169 bouwplaats 

P166 Tropisch paradijs 

P167 Geliefde honden 

P168 Puppies 

P165 Zonsondergang 



 G312 Schatzoekers Kuala-Archipel /7 jaar    F094 Fresh and fun foodtruck met Ken en Barbie 

D081 Houten mozaïekspel v.a. 6 jaar    F087 Megabloks amusement en pinquinpark v.a. 1 jaar 

6+ 

D082 Ghosthunters                        C056 Building blocks /               B064 Pratend hobbelpaard 3 in 1 

denkspel vanaf 6 jaar                     ringen om mee te bouwen         met 7 interactieve knoppen  

                                                                                                                                      vanaf 1-3 jaar 


