Beste,
Vanaf woensdag gaat het geweldige initiatief van Jumbo Ulvenhout weer van start. Spaar jij
mee voor ons?
Tijdens deze ‘Spek de Kas van je Club’ actie ontvang je als klant voor elke €10,- aan
boodschappen een waardepunt. We hopen natuurlijk dat jij de punten zal doneren aan de
Speelotheek zodat wij nog meer leuk speelgoed kunnen toevoegen aan ons assortiment.

Dankjewel Jumbo! Wil je meer informatie over deze actie of andere acties van Jumbo
Ulvenhout? Ga dan naar de facebookpagina van Jumbo Ulvenhout

Pasen

Alle vrijwilligers van Speelotheek de Santenkraam wensen jullie alvast fijne pasen! Zien we
jullie woensdag nog op de speelotheek?
Aanstaande zaterdag zijn we, in verband met het paasweekend, gesloten.

Afgelopen zaterdag stonden 25 kinderen te trappelen van ongeduld om paaseieren te
gaan zoeken in het bos. Samen met de paashaas genoten ze van een mooi verhaal en
daarna wandelden ze samen naar het bos. Daar aangekomen telden we samen af tot 3
en begon de grote Paaszoektocht!
Terug in het Klooster werden de paaseitjes eerlijk verdeeld en ging iedereen met een
heerlijke traktatie naar huis!

Bedankt voor jullie deelname en tot volgend jaar!

AGENDA

31 maart is de
Speelotheek in verband
met het paasweekend
gesloten.

Drijvende krachten van de speelotheek

Vrijwilligers gezocht
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken; zonder vrijwilligers geen speelotheek. Onze
enthousiaste vrijwilligers zijn het fundament van onze vereniging. Zij delen met passie
ervaringen die ze hebben en helpen je heel graag bij het zoeken naar uitdagend speelgoed
voor je kind. Heb jij ook affiniteit met kinderen en wil je een paar uur per maand komen helpen?
Kom eens kijken tijdens de uitleen of het iets voor jou is. Of lees verder op onze website.

Bestuursleden gezocht
Om onze ambities waar te maken zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Beschik jij over een flinke portie doorzettingsvermogen en heb je affiniteit met speelgoed en de
opgroeiende kinderen? Wij komen je graag vertellen waarom we op zoek zijn naar jou.

Help jij ons om onze ambities waar te maken?

