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Onze speelotheek blijft open!
Echt enorm blij waren we deze week toen definitief werd dat er een nieuw bestuur
gevormd kan worden! Het scheelde echt niet veel of de Santenkraam had haar deuren
moeten sluiten wegens het ontbreken van
een bestuur. Wat fijn om te merken dat er
zoveel belang wordt gehecht aan de
speelotheek. We hebben heel veel
hartverwarmende reacties ontvangen van
o.a. leden die het echt heel erg zouden
vinden als de speelotheek zou verdwijnen.
Dank jullie wel daarvoor!
Nu sluiting van de baan is, kunnen we
weer volop vooruit kijken; dus op naar
ons 30-jarig bestaan in 2017!

Kleding- en Speelgoedbeurs – winter
GEEN uitleen, maar wel één grote 2e hands
kinderkleding- en speelgoedwinkel!
Ieder half jaar steken we met tientallen vrijwilligers de
handen uit de mouwen om deze beurs te organiseren.
En ieder half jaar doen we ons best om de “geoliede
machine” nog beter te laten lopen.
Kom het beleven, je bent van harte welkom, zaterdag
10 oktober (van 9 tot 12.30) om te komen winkelen!
Lijkt het je leuk om ons ook een keer te komen helpen?
Aarzel niet en meld je aan via onze website of deze link:

AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER BEURS

Het leukste speelgoed is te LEEN!

Stickervellen
Nog genoeg “nummers” verkrijgbaar! Wil je 2e hands kinderkleding en/of
speelgoed verkopen? Dan heb je genummerde prijsstickers nodig. Die kun je GRATIS
ophalen in de speelotheek (alleen tijdens de uitleen) of
bestellen via internet (tegen €1,50 administratiekosten). Wacht
niet te lang, want OP=OP!
Op onze website vind je alle verdere informatie (hoe het werkt,
inlevertijden etc. etc.).

STICKERVELLEN BESTELLEN

Nieuwe speelgoedcode TD
Naast de speelgoedcategorieën die u al van ons kent, zoals Fantasie (F), Puzzels (P) en
Constructie (C), hebben wij nu een nieuwe categorie: Taal- en Denkspellen (TD).
Met het toevoegen van deze
categorie sluiten we mooi aan op de
hiernaast getoonde speelgoedschijf.
Op deze schijf kun je zien welke
ontwikkeling van kinderen door
iedere categorie speelgoed positief
wordt beïnvloed en gestimuleerd.
Onder deze nieuwe groep vallen
twee typen spellen:
● denkspelletjes (bijv. Rush Hour,
Smart Cars en Mini Loco)
● taal- en rekenspellen (bijv. Maan
roos vis zoekspel, Ik leer klokkijken
en Malle getallen)
Tijdens de zomervakantie hebben
we een start gemaakt met het
hercoderen van het speelgoed met
de nieuwe code TD. De komende
weken gaan we hier verder mee
aan de slag. Het speelgoed met
code TD gaan we een aparte plek in
de kasten in de speelotheek geven,
zodat het voor u makkelijker wordt
om het te vinden.

Nieuwe speelgoed
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!
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Ieder	
  jaar	
  moet	
  voor	
  1	
  oktober	
  onze	
  subsidieaanvraag	
  bij	
  de	
  Gemeente	
  Breda	
  worden	
  ingediend.	
  
Altijd	
  weer	
  een	
  pittig	
  klusje,	
  waar	
  je	
  helemaal	
  in	
  moet	
  duiken.	
  Zo	
  verandert	
  er	
  bijna	
  ieder	
  jaar	
  wel	
  iets	
  in	
  
de	
  regelgeving	
  en	
  moeten	
  we	
  steeds	
  op	
  een	
  goede	
  manier	
  kunnen	
  beargumenteren	
  waarom	
  wij	
  naast	
  
onze	
  eigen	
  inkomsten,	
  in	
  aanmerking	
  denken	
  te	
  komen	
  voor	
  een	
  aanvullende	
  subsidie.	
  	
  
Afgelopen	
  jaar	
  hebben	
  we	
  intensief	
  contact	
  gehad	
  met	
  de	
  Gemeente	
  Breda	
  die	
  het	
  belang	
  van	
  onze	
  
speelotheek	
  onderschrijft.	
  We	
  hebben	
  dan	
  ook	
  goede	
  hoop	
  dat	
  we	
  ook	
  komend	
  jaar	
  weer	
  financieel	
  
gesteund	
  zullen	
  worden	
  door	
  onze	
  gemeente. 	
  
	
  

	
  

Agenda
do 8 okt
vr 9 okt
za 10 okt
wo 28 okt en za 31 okt

inleveren spullen beurs
inleveren spullen beurs
GESLOTEN ivm speelgoed- en kledingbeurs
GESLOTEN ivm herfstvakantie

Het leukste speelgoed is te LEEN!

