Kom een keer een kijkje nemen!

SpeelOchtend
Iedere dinsdagmorgen, van 9.30 tot 11.00 uur,
kunnen ouders/verzorgers met kinderen van
0 tot 4 jaar elkaar ontmoeten in de ruimte van de
Speelotheek. Samen met uw kind(eren) kunt u goed
en verantwoord speelgoed uitproberen en op die
manier uitvinden wat uw kind aanspreekt.
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Openingstijden Speelotheek
Dinsdagmiddag
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

15.15 – 16.15 uur
19.00 – 20.00 uur
11.00 – 12.00 uur

Tijdens de schoolvakanties is de
Speelotheek alleen op vrijdag geopend.

Openingstijden SpeelOchtend
Dinsdagochtend		

09.30 – 11.00 uur
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Adres
Uw kind ontmoet andere kinderen waarmee uw
kind kan spelen. Als ouder/verzorger komt u in
contact met andere ouders/verzorgers, wat al
snel leidt tot een praatje en het uitwisselen van
ervaringen. De medewerkers kunnen behulpzaam
zijn bij het uitzoeken van geschikt speelgoed.
Tijdens de SpeelOchtend blijven de bezoekers
zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren). Na
het gezamenlijk opruimen zingen we in een kring
kinderliedjes, wat door de meeste kinderen als
erg leuk wordt ervaren. Hierdoor wordt de (taal)
ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd én het
is gezellig! Aan de SpeelOchtend zijn geen kosten
verbonden.
Kom gerust eens langs, u en uw kind(eren) zijn van
harte welkom. De koffie, thee en limonade staan klaar!

Tinbergenlaan 40
2871 KC Schoonhoven

Contact
Tijdens uitleen en SpeelOchtend:
06 - 47 85 33 97

Speelotheek Schoonhoven is onderdeel van:

Meer informatie op www.leentjebeerschoonhoven.nl of Facebook.
Lid worden of meer informatie? Kom langs tijdens de openingstijden!

Mogen wij ons
even voorstellen?

Wat is een Speelotheek en
wat biedt het?
Een Speelotheek is hetzelfde voor speelgoed, wat
een bibliotheek is voor boeken. De doelstelling van de
Speelotheek is het stimuleren van het speelplezier van
het kind. Met een lidmaatschap van de Speelotheek
heeft u het hele jaar wisselend en uitdagend
speelgoed in huis.
Spelen stimuleert de ontwikkeling van ieder
kind;
Duur en minder bekend speelgoed wordt voor
iedereen bereikbaar;
Door eerst bij de Speelotheek speelgoed te
lenen wordt miskoop voorkomen;
Voor weinig geld kan/kunnen uw kind(eren)
nieuw speelgoed uitproberen;
Het lenen van speelgoed is duurzaam.

Wat kost de Speelotheek?
De vergoeding voor het lidmaatschap bedraagt
€ 15,00 per jaar per gezin. U mag dan maximaal 2
stuks speelgoed per keer per kind lenen tegen een
geringe vergoeding van € 0,50 per stuk speelgoed.
De uitleentermijn is 4 weken.
Of u kiest voor het complete abonnement, u betaalt
dan € 25,00 per jaar per gezin. U mag dan ook
maximaal 2 stuks speelgoed per kind lenen maar u
betaalt dan geen bijdrage per stuk speelgoed. De
uitleentermijn is tevens 4 weken.

Voor wie is de Speelotheek?
Voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar en voor iedereen
die met hun opvoeding te maken heeft. Voor
(groot)ouders, verzorgers, leerkrachten en voor
iedereen die nog geen speelgoed wil aanschaffen en
speelgoed wilt uitproberen.

Wat kunt u lenen in de
Speelotheek?
Bewegingsmaterialen zoals:
Skelters, loopauto’s, fietsen, steps, drifters,
glijbanen en eenwielers.
Fantasiematerialen zoals:
Speelgoeddieren, Baby Born, boerderij met dieren,
garages, VTech Toettoet, Duplo en Playmobile.
Bouw- en constructiemateriaal zoals:
Lego, Duplo, K’nex en Aquaplay.
Gezelschapsspelen zoals:
Monopoly, Onderuit, Mijn Eerste Boomgaard
en Roodkapje.
Zintuigelijk speelgoed zoals:
Activity borden en VTech
Ook voor bijvoorbeeld een kinderfeestje
hebben wij materiaal in de uitleen.

Spelregels voor het lenen
van speelgoed
Bij het uitlenen van speelgoed horen natuurlijk wel
spelregels. De uitleentermijn van het speelgoed
is vier weken, maar speelgoed mag natuurlijk ook
eerder worden teruggebracht. Wordt het speelgoed
te laat ingeleverd dan dient u een vergoeding per
stuk per week te voldoen.
Gaat speelgoed kapot of raken er onderdelen zoek,
ook dan geldt er een vergoeding per vermist/kapot
onderdeel. Vindt u het weer terug dan wordt het
bedrag aan u terugbetaald.

Vrijwilligers gezocht
De Speelotheek en SpeelOchtend worden draaiende
gehouden door vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek
naar nieuwe medewerkers. Iedereen is van harte
welkom om te komen meehelpen. Als vrijwilliger
verzet u nuttig werk voor uw eigen kinderen en
die uit uw omgeving. Wij zijn op zoek naar mensen
die een uitleendienst willen draaien, gastvrouwen
voor de SpeelOchtend, maar ook mensen die
nieuw speelgoed willen inkopen, speelgoed willen
repareren of mensen die zich bezig willen houden
met de PR en het bijhouden van de website. Een
uitleendienst is 1 á 2x per maand en dan bent u
ongeveer 1,5 uur gezellig bezig. Kom gerust eens
langs tijdens de uitleen of SpeelOchtend.

