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Rabobank Clubkas Campagne
Weet u het nog? Van 5 t/m 19
maart 2015 heeft Rabobank
Graafschap-Zuid weer de
Rabobank Clubkas Campagne
gehouden, waarmee € 50.000,is verdeeld onder diverse
verenigingen en stichtingen in
deze regio. Leden van deze
bank konden een stem geven
aan een vereniging of stichting
die volgens hen deze extra
steun wel kon gebruiken.
Speel-o-theek ‘t Schakeltje

op kon stemmen en heeft dank zij al uw
steun € 157,43 gekregen. ‘t Schakeltje
wil dit geld gaan gebruiken voor nieuw
speelgoed voor onze Vlindergroep, zodat
kinderen met een beperking ook fijn
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met aangepast speelgoed kunnen spelen
en vooral genieten.
Kinderen die fijn kunnen spelen en
genieten geeft ons als speel-o-theek een
goed gevoel. En dankzij uw stemmen
kunnen we wat extra’s doen voor deze
speciale groep kinderen.
Hartelijk bedankt voor uw steun!

was één van de groepen waar u

 Bezoekadres:

Aangepaste openingstijden
Na 10 juli begint voor ons de vakantieperiode. Wij
starten weer met onze uitleen op 26 augustus a.s.
We wensen iedereen in deze periode veel
plezier met het geleende speelgoed en
natuurlijk een hele fijne vakantie!
Kijk voor aanpassingen van de openingstijden ook op onze website:
www.speel-o-theek-schakeltje.nl.

zorgcentrum ‘De Bettekamp’
 De Egge 63 in Varsseveld
 Geopend op woensdagen
van 09.30—11.00 uur
 Geopend op vrijdagen
van 18.00—20.00 uur
 E-mail:
info@speel-o-theek-schakeltje.nl
 tel: 06-10689590
(tijdens openingsuren)

Nieuw buitenbord
Misschien heeft u het de afgelopen tijd voor de deur van
De Bettekamp al eens zien
staan, ons nieuwe buitenbord!
Vol enthousiasme gemaakt
door Wendy Brundel. En het
resultaat mag er zijn. Zij
heeft ervoor gezorgd dat nu
op het buitenbord ook te zien
is op welke tijden de
speel-o-theek geopend is.
Daarbij heeft ze een mooie

schildering gemaakt van
Pluk van de Petteflet met
zijn rode kraanwagen. Het
is een vrolijk, kleurig geheel geworden.
Wendy wil in de vakantie
onze verjaardagsstoelen
ook onder handen nemen.
We zijn erg blij met de
creativiteit van Wendy en
haar hulp aan onze speel-otheek!

Speelgoednieuws

Hieronder en hiernaast kunt u zien welk
speelgoed we vanaf nu nieuw in de uitleen
hebben:
Dansmat Hello Kitty

Zoef zoef dieren boomhuis met paden
Levensweg junior
Zoef zoef dieren dierentuin

Mini voetstelten

Playmobil winkelcentrum
Bobby car politie met zwaailicht

Naast het goede nieuws dat
we weer nieuw speelgoed
hebben aangeschaft, kunnen
we u ook melden dat de
puzzelkast vernieuwd wordt!

Plasmacar

Gezocht
Bij speel-o-theek ‘t Schakeltje zijn we altijd op
zoek naar versterking.
Wilt u zich graag inzetten
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Nieuwsbrief

voor een ander? Dan bent u
bij ons aan het goede adres.
Neem contact op via ons

mailadres: info@speel-otheek-schakeltje.nl of bel
0315 298563!

