Op vrijdag 21 augustus gaat de speel-o-theek weer open!
Vooralsnog weer alleen op vrijdag en zaterdag, nu wel gewoon met de reguliere openingstijden.
Bezoeken blijft een beetje anders, gezien het weer oplaaiende coronavirus hanteren we dezelfde
regels als voor de zomervakantie. Dus ook nu geldt weer: kom alleen, zonder kinderen!
Lees de volgende informatie goed door zodat je straks niet voor verrassingen staat.
Openingstijden vanaf vrijdag 21 augustus
Vrijdag:
14.00 - 16.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 12.00 uur
Aandachtspunten
 Bedenk thuis alvast welk materiaal je voor je kind(eren) wilt lenen. Veel speelgoed staat op
onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/Speelotheek-Leentje-Beer308619005832777/photos/?tab=albums.
 Houd het bezoek aan de speel-o-theek zo kort mogelijk. Er wordt alleen ingenomen en
uitgeleend, er is nog geen ruimte om uit te proberen en te spelen.
 Houd er rekening mee dat er slechts 3 bezoekers tegelijk in de speel-o-theek aanwezig
mogen zijn, we kunnen je vragen om even buiten te wachten.
 Per gezin kan 1 ouder naar binnen, kinderen kunnen nog niet naar de speel-o-theek
komen. Als de situatie het weer toelaat zijn de kinderen natuurlijk weer welkom.
 In geval van drukte is er een tijdslimiet van 15 minuten per bezoeker.
Veiligheidsmaatregelen
 We richten de speel-o-theek wat anders in zodat deze veilig te bezoeken is, en voor onze
medewerkers veilig is om in te werken.
 Er zitten maximaal 2 medewerkers achter de balie. Hierdoor wordt mogelijk niet al het
speelgoed op onderdelen gecontroleerd en kunt u bij ontbrekende onderdelen later een
e-mail ontvangen.
 Het materiaal dat we op vrijdag en zaterdag innemen wordt niet direct, maar pas de week
erna weer uitgeleend.
Wat wij vragen van jullie
 Kom niet met het hele gezin naar het gebouw, maar laat uw kinderen thuis.
 Volg de aanwijzingen van de medewerkers op.
 Lever het speelgoed goed schoongemaakt in. Kleine blokjes zoals Lego of Playmobil kunnen
op 30°C worden gewassen in de wasmachine (bijv. in een dichtgemaakte kussensloop).
Stoffen zoals poppen- of verkleedkleren ook wassen in de wasmachine, houten speelgoed
niet nat schoonmaken. Bedenk dat jullie ook goed schoongemaakt speelgoed willen lenen.
 Houd altijd 1,5 meter afstand tot andere mensen.
 Hoest of nies in je elleboog: neem papieren zakdoekjes mee.
 Kom niet naar de speel-o-theek als je ziek bent, of als huisgenoten ziek zijn met koorts
boven de 38 graden Celsius.
We verheugen ons op jullie komst. Wees welkom voor een kort bezoek!

