NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2017
LEGO bouwmiddag
Vrijdagmiddag 3 maart

Voorjaarsbeurs
Vrijdagavond 31 maart 2017

Op vrijdag 3 maart organiseert de speelotheek
een LEGO Bouwmiddag.

Op vrijdag 31 maart a.s. zal er weer een kledingen speelgoedbeurs worden georganiseerd.

Op vrijdag 3 maart, tijdens de vakantie,
organiseert de speelotheek een Lego bouw
middag.
Tussen 14.30 en 16.30 uur kunnen uw
(klein)kinderen en hun vriendjes bouwen aan
de mooiste LEGO creaties!
De speelotheek wordt voor één middag
omgetoverd in een grote LEGOspeelruimte.
Leeftijd: vanaf ongeveer 4 jaar.
U kunt zich aanmelden via
legobouwdagschoonhoven@gmail.com.
De kosten zijn € 2 per kind.

Collecte Jantje Beton
In de periode 13 t/m 25 februari wordt er
gecollecteerd voor Jantje Beton.
Medewerkers van de speelotheek lopen ook
een rondje voor dit goede doel.
Buitenspelen is immers niet alleen ontzettend
leuk voor kinderen, wij vinden het onmisbaar
voor hun ontwikkeling. Want van buitenspelen
worden kinderen gezonder, slimmer en socialer.
Helaas is buitenspelen niet zo vanzelfsprekend
als het moet zijn. Daarom ondersteunt Jantje
Beton kinderen hun buurt leuker te maken.
Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet
binnen.

Tussen 18.30 en 20:30 uur bent u van harte welkom
in de speelotheek.
Wilt u ook kleding of speelgoed verkopen? Dan
heeft u een verkoopnummer nodig. U kunt voor
een verkoopnummer bellen naar 0182-380491
(Ester) of 0182-381158 (Therese).
U kunt zich ook aanmelden via een van
onderstaande e-mailadressen,
erikentherese@hetnet.nl of ester@gaasbeeken.nl.
U ontvangt dan, naast uw verkoopnummer, de
informatiebrief met praktische uitleg over het
meedoen met de verkoop van uw kinderkleding
en/of speelgoed.
Voor de Beurs kan zomerkleding in de maten 56
t/m 188 worden aangeboden. Ook speelgoed,
baby- en kindergebruiksartikelen zijn welkom.
Zoals gebruikelijk is 2/3 van de opbrengst voor u en
1/3 voor de Speelotheek.
Tijdens de Beurs is er geen uitleen op vrijdagavond
31 maart en op zaterdagmorgen 1 april.
Let op! Alleen op donderdagavond 30 maart kunt u
de artikelen t.b.v. de verkoop zoals de kleding, etc.
inleveren.

Bijzondere datums 2017
MAART
Tijdens de voorjaarsvakantie is de speelotheek
alleen op vrijdag 3 maart geopend.
--Zaterdag 11 maart nemen wij deel aan de
landelijke NLDoet-actie, maar we zijn gewoon
open.
--Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april zijn wij i.v.m.
de beurs gesloten.
APRIL
Goede Vrijdag – vrijdag 14 april zijn wij gesloten.

Nieuw speelgoed

NLDOET op zaterdag 11 maart
Op zaterdag 11 maart neemt de
speelotheek wederom deel aan NLDoetdag van het Oranje fonds. Na het grote
succes in 2016 houden wij wederom op
deze zaterdag een grote
voorjaarsschoonmaak.
Voor u als klant is er niets aan de hand;
de speelotheek is zaterdag 11 maart
gewoon geopend!!!

Speelotheek Leentje Beer
Tinbergenlaan 40
2871 KC Schoonhoven
telefoon 06-47853397
www.leentjebeerschoonhoven.nl
speelotheek@gmail.com
Reguliere openingstijden
speelotheek:
Dinsdagmiddag
15.15 – 16.15 uur
Vrijdagavond
19.00 – 20.00 uur
Zaterdagochtend 11.00 – 12.00 uur
Tijdens de basisschoolvakanties is de
speelotheek alléén op vrijdagavond
geopend.

Speelotheek Leentje Beer is
onderdeel van:

