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Zomeruitleen – reserveren vanaf 13 mei
Zaterdag 11 juli is onze laatste uitleen voor de zomervakantie. Maar ook tijdens de 
zomervakantie kunnen de kinderen genieten van ons speelgoed. Voor deze zomeruitleen kan 
vanaf 13 mei (de woensdag na de meivakantie) 
gereserveerd worden. Je kunt per lidmaatschap 1x 
buitenspeelgoed reserveren à €2,50 en een onbeperkt 
aantal overige speelgoedartikelen à €1 per stuk.  
Van 24 juni t/m 11 juli kun je het gereserveerde 
speelgoed ophalen. Je mag in deze periode natuurlijk ook 
niet gereserveerd speelgoed voor de zomer lenen tegen 
de bovengenoemde tarieven. 
Wij verzoeken je vooraf te betalen, dus op moment van 
reserveren. Meer informatie vindt je op onze website! 
www.de-santenkraam.nl 
 
Nieuw speelgoed

Nieuw speelgoed 
De afgelopen maand is vooral voor de jongste leden 
nieuw speelgoed gekocht: een leuk autostuur, een 
werkbankje, een grappig spaarvarken, spelletjes, een 
puzzel en een nieuwe duplo set. Kom maar kijken in de 
speelotheek.  
Als u nog leuke tips heeft voor nieuw speelgoed, laat het 
ons zeker weten. 
 
 
 

Vakanties
Woensdag 29 april t/m zaterdag 9 mei zijn wij gesloten i.v.m. 
de meivakantie.  
Zaterdag 16 mei (Hemelvaartweekend) en zaterdag 23 mei 
(pinksterweekend) zijn we WEL geopend.  
Dan, nog ver weg… onze zomersluiting is van woensdag 15 juli 
t/m zaterdag 5 september.   

http://www.de-santenkraam.nl
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Paaseitjes zoeken - terugblik
Wat was het een groot feest tijdens onze 
Paasactiviteit!  
 
Wat een enorme opkomst! Heel veel kinderen hebben de 
paashaas geholpen bij  het zoeken naar de eieren. 
 
Eerst verzamelden wij in het Klooster. Van daar uit liepen 
wij allemaal achter de Paashaas aan naar het bos bij de 
Daalakker. 
Daar was een groot stuk afgezet met rood-wit lint, zodat 
wij allemaal goed wisten waar wij moesten zoeken. 
Wat zijn er veel eitjes gevonden!  En ook nog grotere 
chocolade paashaasjes. Gelukkig bleef het nog redelijk 
droog, want later op de dag is het hard gaan regenen. Het 
was wel fris, maar door het zoeken hadden wij daar niet 
zo’n last van. 
 

 
Toen wij klaar waren zijn wij weer allemaal terug 
gewandeld naar het Klooster waar de limonade voor de 
kinderen en de koffie voor de papa’s en mama’s of opa’s en 
oma’s al klaar stond. 
De paashaas heeft weer een heel mooi verhaal 
voorgelezen. Ondertussen werden alle gezochte eitjes 
verdeeld over de mandjes die alle kinderen mee naar huis 
kregen. MMMM, lekker ! Een hele berg chocolade eitjes! 
Thuis konden de papieren mandjes nog verder gekleurd en 
geplakt worden. 
 
Dank jullie wel dat jullie met zo velen gekomen zijn! Wij 
kijken er met heel veel plezier op terug! 
 
Tot de volgende keer! Groetjes, Annelies van Gorp 
(vrijwilliger speelotheek)  

Achter	  de	  schermen	  
	  

Emmylou	  bij	  de	  speelotheek	  
Alida	  over	  het	  draaien	  van	  uitleen	  
samen	  met	  haar	  dochtertje:	  
“Sinds	  enige	  tijd	  werk	  ik	  als	  vrij-‐
williger	  bij	  de	  speelotheek	  en	  
mijn	  dochter	  Emmylou	  (3	  jaar)	  
gaat	  dan	  gezellig	  mee	  nadat	  we	  
haar	  zus	  (Julie,	  4	  jaar)	  naar	  school	  
gebracht	  hebben.	  
We	  beginnen	  met	  het	  verzetten	  
van	  de	  tafels	  en	  het	  halen	  van	  de	  
kasten.	  Hiermee	  helpt	  ze	  natuur-‐
lijk	  altijd	  van	  harte	  mee	  met	  af	  en	  
toe	  een	  opmerking:	  Ik	  ben	  sterk	  
hè!	  
Dan	  gaat	  mama	  “werken”	  en	  
weet	  ze	  dat	  ze	  zelf	  lekker	  kan	  
gaan	  spelen.	  In	  het	  begin	  was	  het	  
even	  wennen	  maar	  alle	  vrijwil-‐
ligers	  zijn	  bijzonder	  aardig	  voor	  
de	  kinderen!	  Nu	  kent	  ze	  de	  weg	  
en	  haar	  lievelingsspeelgoedjes	  en	  
voelt	  ze	  zich	  helemaal	  thuis,	  ook	  
met	  alle	  andere	  kinderen	  die	  
komen	  spelen.	  En	  natuurlijk	  met	  
Fiene	  van	  wie	  de	  mama	  ook	  als	  
vrijwilligster	  werkt.	  
En	  als	  ik	  haar	  aan	  het	  einde	  van	  
de	  ochtend	  dan	  vraag	  hoe	  ze	  het	  
vond	  bij	  de	  speelotheek,	  ant-‐
woordt	  ze:	  Leuk	  mama,	  heeeeel	  
leuk!”	  
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Open dag - terugblik
Op zaterdag 11 april organiseerden we een Open Dag voor alle belangstellenden. 
Ondanks de regen mochten we 25 kinderen met ouders verwelkomen. De kinderen hebben 
zowel binnen als buiten heerlijk gespeeld. Tijdens deze geslaagde dag hebben we zes nieuwe 
leden erbij gekregen: welkom allemaal! Ken je ook gezinnen in je omgeving voor wie de 
speelotheek echt wat kan zijn? Nodig ze gerust uit om eens te komen kijken tijdens de uit-
leen.  
	  

     
	  
Uitgeprobeerd! De Magneetset (C8)
Tijdens het gezellige team uitje in januari kreeg iedereen een 'opdracht' mee. Dewi 
had de opdracht speelgoed te lenen dat ze niet eerder thuis had gehad en daar iets 
over te vertellen: 
 
“Ik heb de Magneetset (C8) geleend voor mijn 
zoontje, Lucas. Het bestaat uit houten blok-
ken met magneetjes erin die je op verschil-
lende manieren in elkaar kan klikken. Het 
ziet er heel mooi en kleurig uit. Het zijn 
een vliegtuig en een raket met mannetjes 
erin maar je kunt er 
ook 1 groot geheel van maken. Lucas vind 
het geweldig om mee te spelen en ik was 
eerst even bang dat het snel stuk zou gaan 
maar het is erg sterk en stoot-val-Lucas be-
stendig. Lucas vindt het zelfs zó leuk dat hij om 
5 uur s'ochtends uit z'n bed gaat en ermee gaat spelen 
(vind ik iets minder leuk trouwens...). Het is leuk dat de mag-
neetset voor verschillende leeftijdscategorieën geschikt is want 
kinderen van 1 of 2 jaar kunnen er ook al mee spelen (geen losse 
onderdelen) en oudere kinderen kunnen er een fantasie verhaal mee 
spelen. Het is een soort 
puzzel maar dan minder snel saai omdat je het op verschillende manieren 
in elkaar kan zetten. 
 
Al met al mooi speelgoed om de fantasie van kinderen uit te breiden, ik vind het een aanra-
der (en ik ga kijken of het ook ergens te koop is).” 

	  

Agenda
za 29 april t/m za 9 mei gesloten ivm Meivakantie 
za 16 mei open! (Hemelvaartweekend) 
za 23 mei open! (Pinksterweekend) 
wo 24 juni start zomeruitleen 
wo 15 juli t/m za 5 sept. gesloten ivm Zomervakantie 


