
 

De Vlindergroep 

Deze keer willen wij de Vlinder-

groep eens extra onder de aan-

dacht brengen. Wat is de Vlin-

dergroep? De Vlindergroep is een 

onderdeel van onze speel-o-

theek ‘t Schakeltje. De Vlinder-

groep is er speciaal voor kin-

deren met een beperking. Dat 

kan op lichamelijk gebied zijn, op 

geestelijk gebied, maar ook op 

sociaal gebied. De Vlindergroep 

is breed gespecialiseerd, zodat 

spelen voor kinderen met een  

beperking geen beperking meer 

hoeft te zijn. Bijzonder aan de 

Vlindergroep is dat zij zichzelf 

bedruipen. Er zijn een aantal 

groepen die zich het lot van deze 

kinderen aantrekken en dit  

Na 8 juli begint voor ons de vakantieperiode. Wij 
starten weer met onze uitleen op 24 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. 
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financieel ondersteunen. Het speelgoed 

voor deze speciale groep kinderen is 

over het algemeen net iets prijziger. 

Heel bijzonder is ook het contact met 

ouders en verzorgers van deze          

kinderen. Zij kunnen een voor ons      

belangrijke bijdrage leveren aan het 

aanbod van het speelgoed voor de Vlin-

dergroep.  De wensen van deze leners-

groep worden heel serieus genomen. 

Het speelgoed bestaat veel uit zintuig-

prikkelende materialen. Denk hierbij 

aan vrolijk gekleurd speelgoed dat met 

licht en geluidjes in beweging komt. 

U kunt altijd vrijblijvend contact met 

ons opnemen over de Vlindergroep. Dat 

kan tijdens openingstijden, een bericht 

via de website sturen of bellen met  

Everlien Schuurman: 0315 243847. 



 

Ook dit jaar hebben we als 
speel-o-theek meegedaan aan 
de Rabobank-clubkas-
campagne. Doordat er 87 
stemmen op speel-o-theek ’t 
Schakeltje zijn uitgebracht, 
heeft de Rabobank dit       

gewaardeerd met €203,58. 
Het totaalbedrag van 
€100.000,- gedeeld door 
het totaal aantal stemmen, 
betekent dit jaar dat het 
€2,34 per stem heeft      
opgeleverd. Wij willen alle 

Subsidie 

In het verleden hebben wij 
altijd vanuit de gemeente 
Oude IJsselstreek een 
mooie bijdrage subsidie op 
de rekening mogen         
ontvangen. We waren voor 
het toekennen verplicht een 
aantal bescheiden aan te 
leveren. Doordat de        
gemeente Oude IJssel-
streek de regels aanzienlijk 
heeft aangescherpt, zouden 
de subsidiebijdragen erg 
minimaal zijn. Het bestuur 
heeft daarop de beslissing 

genomen om van de subsidie 
af te zien. De verplichting om 
meerdere gegevens aan te 
leveren komt hiermee        
gedeeltelijk te vervallen en 
dit maakt ook de weg vrij 
voor het opnieuw verdelen 
van alle nodige bestuurstaken 
onder de bestuursleden. Dit 
verlies aan inkomsten willen 
we echter niet verhalen op de 
leners. Zij zullen voorlopig  
geen verhoging van de kosten 
tegemoet zien. Uiteraard zal 
het bestuur wel actief gaan 

uitkijken naar opties voor 
sponsoring of andere     
mogelijkheden om          
geldelijke bijdragen binnen 
te krijgen. De opbrengst 
van de Nieuwjaarszakken-
actie is afgelopen periode 
voldoende geweest voor 
het aanschaffen van nieuw 
speelgoed. 

Clubkas-campagne 
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Extra vrijwilligers  

Nieuwsbrief 

Zoals u misschien wel uit    
eigen ervaring weet, 
wordt de speel-o-theek 
draaiend  gehouden door 
vrijwilligers. Misschien 
is dit ook iets voor u? 
Of kent u iemand van 
wie u denkt dat hij of 
zij het leuk zou vinden, 
laat het ons dan weten ! 
Wij zijn op zoek naar 

het gecontroleerd en na af-
loop wordt alles weer terug 
gezet. Weet u iemand die 
hiervoor belangstelling 
heeft? We hopen dat u die 
naam door wilt geven via de 
mail naar     

info@speel-o-theek-
schakeltje.nl 

Alvast hartelijk dank voor 
het meedenken. 

nieuwe collega’s. Degene 
die ons komt helpen, 
krijgt zelf een gratis lid-
maatschap. Hij of zij zal 
de prettige sfeer tussen 
de vrijwilligers onderling 
ervaren. Een half uur 
voor aanvang wordt de 
uitleenruimte ingericht. 
Daarna wordt het speel-
goed ingenomen, wordt 

stemmers op de speel-o-
theek hartelijk danken 
voor het uitbrengen van 
hun stem. Het geld 
wordt dit jaar besteed 
aan de aanschaf van   
extra speelgoed voor de 
kinderen. 
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Binnenkort in ons aanbod: 

Wobbelboard, een combinatie van een    
balansbord, een schommel, een brug, een 
winkeltje, een hut, een opstapje, een race-
baan, een loungestoel of is toch de rug van 
een olifant?  

 

 

 

 

 

 

   Nieuw in de uitleen: 

 

 

 

 

 

Dora met puppy 

Muziekavontuur met Dora & Boots 

Bowling aapjes 

Baby Born dokter met medische laptop 

Toet toet auto’s racecircuit 

Zoef zoef dieren boerderij 

Lego duplo rond de wereld 

Lego duplo het grote bos 

Playmobil kinderdagverblijf 

Kubb 

 


