Beste leden van de Speel-O-Theek,
Aangezien de verwachting is dat huidige maatregelen rondom het Coronavirus
nog wel even zullen duren heeft het bestuur besloten om een afhaal loket te
openen vanaf 6 maart.
Dit betekent dus dat je thuis alvast speelgoed uitzoekt, dit aan ons doorgeeft en
daarna afhaalt.
Jammer genoeg laat ons systeem de beschikbaarheid niet zien.
Het kan dus zijn dat het speelgoed op het moment dat jij het wilt lenen is
uitgeleend.
Je vindt onze hele collectie op onze website www.speelotheekhilversum.nl via de
(digitale) catalogus

Speelgoed lenen kan dus alleen via een bestelling per
e-mail naar speelgoed@speelotheekhilversum.nl
Hieronder de spelregels voor het afhaalloket.
•

Je zoekt uit de digitale catalogus 10 stuks speelgoed uit.
De speelgoedcodes zie je door op productdetail te klikken.

•

Zet speelgoed wat je het liefst wilt lenen bovenaan de wensenlijst.

•

Geef je bestelling door voor donderdagavond 19.00 uur met je naam
en lidnummer en de codes en namen van de 10 stuks speelgoed die je
wilt lenen.

•

Deze lijst mail je voor donderdagavond 19.00 uur naar
speelgoed@speelotheekhilversum.nl
Je krijgt hiervan geen bevestiging per e-mail.

•

Omdat niet al het speelgoed aanwezig zal zijn, zetten wij de eerste 4
beschikbare artikelen van je lijst klaar beneden in de Speel-O-Theek.

•

De volgorde van binnenkomst van deze mail is bepalend of je het
speelgoed op de eerstvolgende zaterdag kunt ophalen.

•

Maximaal helpen wij 20 leden op 1 dag. Meer is helaas niet mogelijk.

•

Mocht je nummer 21 of hoger zijn dan bent je de week erna aan de beurt.
Je krijgt van ons bericht als dat zo is.

•

Ophalen kan op zaterdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. Wij werken niet
met een tijdslot.

•

Zorg ervoor dat het speelgoed dat je terugbrengt goed is schoongemaakt.

•

Als er iets ontbreekt of iets stuk is maak er melding van. Zo houden we
ons speelgoed compleet en schoon.

•

Daarna plaats je het speelgoed in de quarantaineruimte.

•

Er zal bij de ingang een medewerker staan die de toegang regelt en leden
1 voor 1 binnenlaat. Dus 1 erin en 1 eruit.

•

Maximaal 1 volwassene wordt toegelaten. (dus helaas geen kinderen).

•

Verblijfstijd in de Speel-O-Theek niet meer dan 5 minuten.

•

Betaling van eventuele nog openstaande lidmaatschapskosten en boetes
alleen per pin. (dus geen cash) Er wordt natuurlijk geen boete te laat
gerekend.

Bij het ophalen en terugbrengen geldt nog steeds 1,5 meter
afstand en een mondkapje is verplicht.

NIEUW SPEELGOED
Tijdens de lockdowns is er hard gewerkt in de Speel-O-Theek. Al het speelgoed is
gecheckt, zonodig vervangen en afgevoerd. Ook is mooi nieuw speelgoed
aangeschaft door een donatie van € 1020,-- van de Lakeland Foundation.
Grotendeels n.a.v. wensen van leden.
Wat hebben we zoal gekocht?
Een skelter, een Wobbel balansplank, watertafels, Smartmax, Clics, een
basketbalpaal, knikkerbanen. En hebben jullie de sets van Frozen, Paw Patrol en
Planes al gezien?
Ook is er een stellingkast geplaatst in de hoek van het rijdende/buitenspeelgoed.
We hopen je snel weer te zien.
De vrijwilligers van Speel-O-Theek De Steeg.

