
 

 

 

 

Beste, 

 

Kriebelt het bij jou ook? Wie naar buiten kijkt kan er niet omheen; het buitenspeelseizoen is 

nu écht gestart. Van glijden van de glijbaan tot steppen op de stoep, of toch liever spelen met 

water. In de speelotheek hebben we uiteenlopend buitenspeelgoed voor iedereen van 0 tot 10 

jaar.   

 

Komende zaterdag zijn we geopend en kun je speelgoed komen lenen voor de komende 

weken. Van 25 april tot en met 5 mei zijn we gesloten. Alvast speelgoed reserveren voor de 

zomervakantie? In deze nieuwsbrief lees je hoe de zomeruitleen werkt.   

  

  

Ons speelgoed  

 

 

 

  

 

 

Agenda  

 

 

 

De speelotheek is 

gesloten van 25 april tot en 

met 5 mei. 

 

Vanaf zaterdag 26 mei kan 

je speelgoed voor de 

zomer reserveren. Ophalen 

van het zomerspeelgoed 

kan vanaf 20 juni.  

  

 

  

Regelmatig koopt ons inkoopteam nieuw speelgoed om ons assortiment aan te vullen. Maar 

ook beoordelen we regelmatig of speelgoed nog voldoet aan onze eisen en of kinderen er 

graag mee spelen. Zo hebben we afgelopen week gekeken van welk speelgoed we afscheid 
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gaan nemen om plek te maken voor nieuwe items. We kwamen ook een aantal leuke spelletjes 

tegen achter in de kast waarvan ook wij bijna waren vergeten dat we ze hadden. Dus nieuw 

speelgoed voor buiten deze zomer maar ook spelletjes genoeg voor de iets minder warme 

dagen komende maand.  

 

 

Op zoek naar hulp  

 

 

 

Om al ons leuke speelgoed te blijven uitlenen zijn we dringend op zoek naar helpende 

handjes tijdens de uitleen op woensdag en zaterdag.  

 

Wil jij ons af en toe op deze dagen komen helpen? Iedereen, jong en oud, die het leuk en 

gezellig vindt om bij ons te helpen, is van harte welkom. Op onze website lees je meer over de 

vrijwilligers van de Speelotheek.  

 

Meer informatie, voor jezelf, of weet je iemand anders? Kom gerust een keer langs, bel (06) 

420 779 97 of mail naar bestuur@de-santenkraam.nl (t.a.v. Helen de Zwaan). 

 

 

Zomeruitleen  

 

 

 

Tijdens de zomervakantie kun je natuurlijk genieten van het speelgoed van de 

speelotheek ondanks dat we gesloten zijn. Je favoriete speelgoed reserveer je vanaf 26 mei 

op de speelotheek. Je kunt tot 9 juni per lidmaatschap 2 stuks buitenspeelgoed reserveren à 

€2,50 en een onbeperkt aantal overige speelgoedartikelen à €1 per stuk. Vanaf 9 juni kan ook 

het buitenspeelgoed onbeperkt gereserveerd worden. 

Van 20 juni t/m 30 juni kun je het gereserveerde speelgoed ophalen. Je mag in deze periode 

natuurlijk ook niet gereserveerd speelgoed voor de zomer lenen tegen de bovengenoemde 

tarieven. Wij verzoeken je vooraf te betalen, dus op moment van reserveren. De informatie vind 

je op onze website!  
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BredaPas  

 

 

 

 

We zijn er trots op dat sinds kort BredaPas 

houders tegen speciaal tarief bij ons een 

abonnement af kunnen sluiten. Dankzij de 

Gemeente Breda kunnen nog meer kinderen 

uitdagend speelgoed komen lenen. Meer 

informatie over de BredaPas kunt u vinden 

op: www.breda.nl/bredapas  

 

 

 

AVG - bescherming persoonsgegevens  

 

 

 

 

Met ingang van 25 mei 2018 moeten alle organisaties die met persoonsgegeven werken 

voldoen aan de nieuwe privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). De speelotheek moet ook aan deze nieuwe wetgeving voldoen. Binnen de 

speelotheek worden al jaren alleen gegevens van leden vastgelegd die nodig zijn om de 

uitleen goed te kunnen draaien en speelgoed voor de juiste doelgroep aan te schaffen. 

De komende tijd zullen we zorgen dat we met alles ook aan deze aangescherpte 

wetgeving voldoen. 

 

Wat verandert er voor de leden? Eigenlijk verandert er niet zo veel voor de leden van de 

speelotheek. De nieuwe wet schrijft voor dat elk lid het recht heeft om de gegevens die 
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de speelotheek van hem/haar heeft vastgelegd in te zien en aan te laten passen. Dat is 

altijd mogelijk tijdens een uitleen. Daarnaast mogen gegevens van oud-leden niet langer 

dan 2 jaar bewaard blijven. Ook daaraan voldoet de speelotheek al lange tijd. Heb je 

vragen over hoe de speelotheek met je gegevens omgaat? Stuur dan een mail aan 

bestuur@de-santenkraam.nl. 

 

 

Algemene leden vergadering   

 

 

 

Met genoegen nodigt het bestuur van speelotheek De Santenkraam je uit voor het bijwonen 

van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 8 mei 2018 om 20.00u in Bavel. Je 

kan je opgeven via het e-mail adres: bestuur@de-santenkraam.nl. Dan ontvang je de 

definitieve locatie. 

We bespreken het financiële plaatje van 2017 en 2018 van de speelotheek. Indien akkoord, 

wordt 2017 afgesloten en de begroting van 2018 goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

Spaar jij ook mee voor ons? 

Tijdens deze ‘Spek de Kas van je Club’ actie ontvang je bij Jumbo 

Ulvenhout 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.  
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