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Nieuwjaarsactie – extra houten speelgoed lenen!
Tijdens de maanden januari en februari zetten wij ons houten speelgoed “in het
zonnetje”. We hebben leuke houten puzzels, spelletjes, educatief speelgoed etc. die wij
graag een keer onder de aandacht willen brengen. Daarom mag u deze twee maanden gratis
een extra stuk speelgoed lenen dat van hout is.

Feestdagen in december gesloten
Zaterdag 5 december zijn wij gesloten i.v.m. de verjaardag van
Sinterklaas en woensdag 23 december tot en met zaterdag 2
januari i.v.m. kerstvakantie.
Vanaf woensdag 8 januari staan wij weer voor u klaar!
Wij wensen je alvast hele fijne feestdagen!

Nieuw speelgoed
Het inkoopteam heeft de laatste tijd opgeruimd zodat er weer plaats is voor nieuw
speelgoed. Hieronder een greep uit onze nieuwe aanwinsten. Er zijn
enkele spelletjes bijgekomen (zoals Halli Galli, Fundomino, Skip Bo),
twee puzzels (Planes en prinsessen), speelgoed voor de allerkleinste
(waaronder een keukentje), kralen rijgen, twee nieuwe loopfietsen en
een leuke set van sesamstraat. We hebben ook twee verkleedsets
aangeschaft, één voor stoere piraten en een brandweer/politieset.

Het inkoopteam gaat de komende weken weer op zoek naar nieuw
uitdagend en verrassend speelgoed. We hebben al een paar leuke
items op het oog, we laten jullie nog even in spanning wat er gaat
komen tot de volgende nieuwsbrief..….

Het leukste speelgoed is te LEEN!

Ons nieuwe bestuur stelt zich voor!
Ze zitten vol met nieuwe energie, ons nieuwe bestuur. Een mooie gelegenheid om
ze aan je voor te stellen:
Hoi, ik ben Johan van 't Land, woon in Ulvenhout samen met Evelien, Casper (5 jaar) en
Anouk (3 jaar). Ik werk als zelfstandig IT consultant. Ik heb veel zin om mij in te zetten voor
De Santenkraam. Ik vind speelgoed uitleen voor kinderen een mooi initiatief: je kan leren,
uitproberen en gezellig spelen met elkaar tijdens de uitleenmomenten. Ik wil voor de toekomst van De Santenkraam graag graag zorgen voor continuïteit: meer klanten, leuk speelgoed, gezellige uitleenmomenten. Wellicht ooit een nieuwe uitleenlocatie waar we beter kunnen presenteren wat we in huis hebben. Graag tot ziens bij de de Santenkraam!
Ik ben Anneke van de Wiel en ik woon sinds een paar jaar in Breda met Jurgen en Nico (3
jaar). De Santenkraam heb ik pas kort geleden 'ontdekt' en al met veel plezier gebruik gemaakt van de uitleen. Mijn zoontje sjort me inmiddels steevast eerst mee naar de duplo,
waarna hij de inhoud van zo'n bak ontdekt en ik op mijn gemak verder kan kijken.
Ik heb er zin in om met het nieuwe bestuur aan de slag te gaan zodat de vereniging goed
blijft draaien. Vragen en ideeën zijn daarbij altijd
welkom (bestuur@de-santenkraam.nl).

Achter de schermen

Hallo allemaal, Gelukkig blijft de speelotheek open!
Ik vind de speelotheek een mooi initiatief en erg
bewonderenswaardig dat dit al die jaren door vrijwilligers geregeld is. Toen ik klein was nam mijn
moeder mij al mee naar een (andere) speelotheek
en nu ga ik alweer ruim 4 jaar met mijn kinderen
(Sepp 5 jaar en Benthe 3 jaar) op pad om nieuw
speelgoed te ontdekken. Speelgoed wat je nog niet
kent, speelgoed wat misschien te uitdagend is,
speelgoed waar je maar even mee speelt, speelgoed wat toch niet leuk is en speelgoed wat je het
liefst nog 10 keer wil verlengen, wij ontdekken het
graag bij de speelotheek. Als mama leer ik veel
over de behoefte en voorkeuren van mijn kinderen
en verbaas ik me wanneer ze iets kiezen wat ik niet
had verwacht. Heerlijk, ik zou stiekem ook wel
weer eens zo willen spelen!
Groetjes Lisanne Mol

Subsidie ontvangen van de Gemeente
Breda! Het had heel wat voeten in aarde en
we hadden de hoop op een bijdrage, voor
het jaar 2015, van de Gemeente Breda al
bijna opgegeven. Toen we, vooral dankzij de
volhardendheid van onze afscheid nemende
medebestuurder Astrid, toch een ingang
vonden bij de gemeente en in gesprek
konden met onze sociaal wijkbeheerder.
We zijn blij om te hebben mogen merken dat
de gemeente het belang van onze
speelotheek erkent en zich daarvoor in wil
zetten!

Agenda
za 5 dec
wo 23 dec t/m za 2 jan
za 6 t/m 13 feb
vanaf wo 17 feb
za 12 maart

Gesloten ivm Sinterklaas
Gesloten ivm Kerstvakantie
Gesloten ivm Carnavalsvakantie
Stickervellen voor inleveren beurs verkrijgbaar
Kleding- en speelgoedbeurs

Het leukste speelgoed is te LEEN!

