
     CORONABELEID 

De Speelotheek is in normale tijden een fijne ontmoetingsplek. Om zoveel mogelijk 
contactmomenten te beperken is het dat nu niet. Wanneer de 
gezondheidsomstandigheden het weer toelaten is iedereen weer van harte welkom om 
elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade. 
 	
Corona = nog steeds 1,5 meter afstand houden 
Op maandag en woensdag mag je zelf speelgoed uit de kast kiezen. Maar het is goed 
om vooraf te weten wat je wilt lenen. Dat kun je op twee manieren doen. Door te kijken 
in de online catalogus of te kijken in de mappen waarin al het speelgoed staat, die kun 
je inzien in de gang van de Speelotheek.  

In de Speelotheek één lid tegelijk  
In de Speelotheek zelf hanteren we de regel dat er één lid per keer naar binnen mag 
om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Het is dus fijn als dat snel gaat, dan 
hoeft niemand lang te wachten op de gang. Heb je gezondheidsklachten die wijzen op 
het coronavirus dan ben je niet welkom. Bel met de GGD voor een test en stuur ons een 
mailtje (verlengen@speelotheekhoograven.nl) dat je het speelgoed wilt verlengen in 
verband met Corona. Kom bij voorkeur zonder kinderen of laat je kinderen in de 
speeltuin of in het naastgelegen speellokaal spelen.  

Bestel je speelgoed voor de zaterdag 
Hoewel iedereen zijn best doet is het soms lastig om 1,5 meter afstand te garanderen. 
Mocht je meer zekerheid willen dan kun je het speelgoed bestellen voor de zaterdag. 
Dan staat het klaar, hoef je het alleen op te halen en is afstand houden geen probleem. 
De schoonmaak van het speelgoed is nog steeds verplicht en het gaat na inleveren in 
quarantaine. Plak een briefje op het ingeleverde speelgoed als er iets mist. De controle 
en mogelijke boetes volgen dus altijd achteraf.  

Digitaal betalen 
We zijn overgestapt op digitale betaalverzoeken via 
Tikkie. Wij accepteren geen contant geld meer. Een 
betaalverzoek ontvang je via de email. Boetes 
worden pas na een maand verstuurd (ivm het 
eventueel terugvinden van het speelgoed). Ook de 
abonnementskosten innen wij voortaan digitaal. 
Jullie helpen ons enorm door die betaalverzoeken 
ook direct te betalen.  
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