www.speelotheekstokpaardje.nl - info@speelotheekstokpaardje.nl
Tel.: 06 5774 9460 (tijdens uitleen)

Nieuwsbrief lente 2021
(met gezellig nieuws)
Beste leden,

De meivakantie staat voor de deur!
De meivakantie is van 24 april t/m 8 mei. Helaas is er voor de
speelotheek nog niets veranderd. We mogen nog steeds niet
open op onze normale doordeweekse tijden.
Maar, als je alles mag geloven is er nu toch echt licht aan de
horizon. We blijven hopen op betere tijden.

Tot aan de zomervakantie zijn we op zaterdag 1 x per 14 dagen open
De eerstvolgende datum is: zaterdag 15 mei van 10.00-15.00 uur
Daarna zijn de volgende data: 29 mei, 12 en 26 juni van 10.00-13.00
De laatste zaterdag voor de zomervakantie is 10 juli van 10.00-15.00
N.B: als we op zaterdag de uitleen hebben, kunt u ons de vrijdag
ervoor al vanaf 13.00 uur telefonisch bereiken om een afspraak te
maken. Dit kan op: 06 5774 9460.
We zouden het fijn vinden als in de laatste weken voor onze laatste uitleen
voorafgaand aan de zomervakantie, zoveel mogelijk al het speelgoed gewisseld
is. Alleen op deze manier krijgt iedereen evenveel kans om iets te kunnen lenen
voor de zomervakantie!
Dus stuurt u ons een mail op info@speelotheekstokpaardje.nl waarin u aangeeft op welke
zaterdag u uw speelgoed wilt komen omruilen en wat u wilt lenen.
Hoe sneller u reageert, hoe meer kans op de tijd die u graag wilt. Doordat u aan ons hebt
doorgegeven welk speelgoed u wilt lenen, hoeft u alleen het oude speelgoed in te leveren en
het nieuwe in ontvangst te nemen. Dus is een kwartier voldoende! Zodra wij uw mail binnen
hebben, maken we een afspraak met u. Verzoek: speelgoed kan uitgeleend zijn, dus is ons
verzoek aan u om altijd een paar extra nummers door te geven als alternatief!
Voor nieuwe leden: u kunt ons speelgoedassortiment bekijken op de website. Daar ziet u
de knop met de tekst “Bekijk onze online catalogus”. Als u op daarop klikt komt u op onze
welkomstpagina, Daarop wordt duidelijk uitgelegd hoe het werkt. Het is supermakkelijk!
Leuk om te doen samen met uw (klein)kinderen. U noteert voor u zelf wat u zou willen
lenen. Doordat u niet kunt zien of het speelgoed al is uitgeleend, adviseren wij u om van alle
soorten wat extra te noteren.
U mag stipspeelgoed altijd extra lenen, maar ook puzzels mogen er gerust meer
geleend worden. Als u weet wat u wilt hebben, dan stuurt u ons een mailtje waar u de
nummers met naam in zet, samen met uw eigen naam en lidmaatschapsnummer:
linfo@speelotheekstokpaardje.nl Ook geeft u door op welk tijdstip u wilt/kunt komen. U
krijgt dan van ons een mailtje of wij bellen u of het tijdstip wel/niet in orde is.

Aandacht voor spellen in de media
Op 4 maart zagen wij in het bekende tvprogramma Dragon’s Den wat op NPO1 wordt
uitgezonden een bekende mijnheer uit
Julianadorp. De rekenspellen waar hij het over
had, heeft hij ook bij ons uitgelegd.
Wij hebben de 2 rekenspellen al een tijd in de
speelotheek en die kunt u ook lenen.
Meer informatie: www.rekenteam.nl
D70: Cijferstorm

D71: Rekenduo

Gelezen in de krant: Nederlandse Kampioenschappen Stoepranden met de Kerby.
Het is gebaseerd op het oude ‘stoepen’.

…vind je op de website
van Sportservice
Den Helder.
Ook op de site:
noordhollandactief.nl

De Kerby is bij ons te leen onder het
nummer B057. Deze set leent u zonder
bal.

Stoepranden is een leuk en laagdrempelig
spel, waarbij de spelers veel moeten
bewegen. Het spel kan gespeeld worden
door tieners, jongeren, volwassen en
senioren. Zo draagt stoepranden bij aan
meer onderling contact en gezelligheid in de
buurt. En dat bevordert weer de kansen en
mogelijkheden voor samen buitenspelen.
Deze kampioenschappen worden in 108
plaatsen gehouden, waaronder ook in
Den Helder. Team Sportservice verzorgt
dit op de velden van JHC in Julianadorp.
Er zijn 2 categorieën: 6-10 jaar en 11-14.
Jantje Beton doet dit i.s.m.:
Het Nederlands Handbalverbond (NHV).

Nieuw aangeschaft in het assortiment
F072 Piratenschip
Ontdek het piratenschip met de haaienkop en zijn vele
acties. Lanceer projectielen of kanonskogels of verberg de
schat.
Leeftijd: 3 t/m 6 jaar.
Fisher Price

F077 Het vrolijke vliegveld
Een leuke vliegtuigset waarbij de fantasie van uw kind
wordt geprikkeld.
Leeftijd: 1 t/m 6 jaar.
Fisher Price

F030 Billy Bigwheels auto
Leuke bestuurbare auto voor peuters en kleuters.
Werkt op 4 x AA voor auto en 3 x AA voor
afstandsbedieing.
Leeftijd: 2 t/m 6 jaar.
Chicco

F031 Snackmonster
Gooi de ronde snacks in de gleuf en er verschijnen leuke
licht- en geluidseffecten.
Werkt op 2 x AA batterijen.
Leeftijd: 0 t/m 3 jaar.
Fisher Price

Kleurplaat Koningsdag

We kijken ernaar uit u te ontmoeten!
We zien u graag op een van bovengenoemde zaterdagen weer gezond in de
speelotheek verschijnen. Hartelijke groet van alle medewerkers
Speelotheek ‘t Stokpaardje
Afmelden voor onze nieuwsbrieven

