Adres Speel-o-theek
Apothekersdijk 33
(het Leidse Volkshuis)
2312 DD Leiden
Tel: 06 24211018
e-mail: sotklapstuk@hotmail.com

KLAPSTUKNIEUWS
Hallo allemaal!
Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief van Klapstuk want er nogal wat
gebeurd de laatste tijd! Veel oude leden hebben hun lidmaatschap niet verlengd.
Maar gelukkig zijn er ontzettend veel nieuwe leden lid geworden van Speel-o-theek
Klapstuk. Bij deze van harte welkom! Er zijn ook een aantal nieuwe vrijwilligers
bijgekomen. Ook jullie zijn bij deze van harte welkom!
De laatste half jaar heeft Klapstuk getracht om de informatie naar de leden te
verbeteren, mate name over de openingstijden, wanneer we open of dicht waren en het
gebruik van de deurbel. Voor zover ik kan overzien heeft het goed geholpen want er
zijn geen klachten meer binnen gekomen.
Na de zomervakantie is er nog veel werk te doen voor Klapstuk. Het eerste wat
gedaan moet worden is de speelkamer schoonmaken en opnieuw inrichten zodat het
speelgoed overzichtelijker wordt. We ons best om zo snel mogelijk de achterstand die
is ontstaan weg te werken.

Zomersluiting en vakanties
De Leidse basisscholen hebben dit jaar van 5 juli t/m 15 augustus zomervakantie.
In deze periode genieten veel leden en vrijwilligers van hun welverdiende rust.
Klapstuk is deze hele periode gesloten. Op woensdag 20 en zaterdag 23 Augustus is
weer onze eerste uitleen na de zomervakantie. De speel-o-theek is dan weer iedere
woensdag en zaterdag open. Alleen tijdens de herfstvakantie zijn we een week dicht.
Tijdens de uitleen ligt er een rooster voor u klaar. Dit kunt u thuis bijvoorbeeld op het
prikbord hangen.

Open huis

Nieuw speelgoed

Op 30 augustus organiseert Klapstuk tegelijk met het Leidse Volkshuis een open dag.
Wij zijn die dag geopend tijdens de normale openingstijden van 10.30 tot 12.30.
Heeft u familie, vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn, neem ze dan gerust
mee. U kunt dan laten zien wat de Speel-o-theek precies is en rondkijken welke
cursussen het Volkshuis volgend seizoen aanbiedt.

In september gaan we nieuw speelgoed aanschaffen. Als u ideeën heeft dan kunt u dat
aan ons mailen. Of schrijf uw ideeën op en geef deze aan een vrijwilliger tijdens de
uitleen. Wij willen ons speelgoed assortiment vergroten, met name voor wat oudere
kinderen. Al uw ideeën wordt bij de eerstvolgende vergadering serieus besproken.
Ons e-mail adres is: sotklapstuk@hotmail.com

Nieuw speelgoed:
Radio Grafisch Bestuurbare Auto
Diabolo
Diabolo
Diabolo
Froggy
Bob de Bouwer Ralye

B23
B45
B46
B48
G165
G166

vanaf 6 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
2 - 4 jaar

Wij willen bij deze nog een keer onze fantastische aanwinst begin van het jaar extra
promoten. Dat is een houten vliegveld van Plan Toys (F35).

Tot Slot
Alle medewerkers van Klapstuk wensen u een prettige zomervakantie!

Vrijwilligers
In juli stoppen twee vrijwilligers met hun activiteiten voor de speel-o-theek. Bij deze
willen wij Mechteld en Mathijs namens alle medewerkers van de speel-o-theek
bedanken voor hun grote enthousiasme en betrokkenheid. Gelukkig kunnen wij u
melden dat er in de laatste half jaar vijf nieuwe vrijwilligers bij zijn gekomen. We zijn
zeer blij dat deze mensen een gedeelte van hun vrije tijd vrijmaken om de continuïteit
van de speel-o-theek te waarborgen. Op woensdag zijn dat twee mensen van Gading
(dagcentrum voor lichamelijke gehandicapten). Ze worden tijdens de uitleen begeleid
door een begeleider van Gading . Voor deze mensen is het belangrijk dat ze iets
kunnen betekenen voor de samenleving en dat ze onder de mensen komen. Wij zijn
blij dat zij deelnemen in ons team.

Colofon

Klapstuk blijft echter op zoek naar meer vrijwilligers om ook in de toekomst het
voortbestaan van de speel-o-theek te waarborgen. Vrijwilligers kunnen hun kinderen
meenemen naar de uitleen. Het lidmaatschap is voor vrijwilligers gratis.

De nieuwsbrief is een uitgave voor leden en vrijwilligers van Speel-o-theek Klapstuk.
De nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar.
Aan deze nieuwsbrief werkte mee: Martin Berserik, Mechteld Smit, en Carla van der
Poel.

