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Waarom een nieuwsbrief?
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gebruik maakt van de webshop Kans voor uw kind. Met de nieuwsbrief
houden wij u op de hoogte van het actuele aanbod van de webshop. Ook zullen we hierin speciale activiteiten
uitlichten, om er zeker van te zijn dat uw kind(eren) niets hoeven te missen!

Nieuw in de webshop!
SennaLive Produkties
Muziekles bij Sennalive onderscheidt zich van reguliere muziekscholen door zich te richten op resultaat.
Sennalive geeft les in: drums, (bas)gitaar, piano en zang.
Taekwondo Center Franco Dearca
Taekwondo is een Koreaanse verdedigingssport en betekent letterlijk "voet-vuist-technieken". Het is meer dan
alleen een verdedigingssport. Je bouwt een sterk lichaam en een goede fysieke conditie op.
Dansschool The Legacy
Dansschool The Legacy is een gezellige, levendige dansschool, waar een goede sfeer en sociaal contact erg
belangrijk zijn en waar dansstijlen professioneel aangeleerd worden.
IVAK Centrum voor kunst & cultuur
Vanaf nu is het mogelijk om voor lessen kwartaal- en/of halfjaarkaarten te kopen. Wekelijks op de
woensdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur heeft het IVAK inloopspreekuur op de 1e verdieping van de
bibliotheek Delfzijl, te vinden aan de Oude Schans 23. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over het volgen van
lessen.
Basketbalvereniging Bedum Blues
Basketballessen voor kinderen van onder de 12 jaar tot 18 jaar.
Damster Reddingsbrigade
De reddingsbrigade is voor iedereen vanaf 6 jaar met een zwemdiploma A. De leden leren om zichzelf en
anderen te redden. De trainingen bestaan uit een gevarieerd programma van conditietraining, het aanleren van
reddingstechnieken en het gebruik van hulp- en reddingsmiddelen.

Een webshop speciaal voor kinderen…
www.kansvooruwkind.nl
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Kinderfeestje bij Manege Biessum
Is uw dochter/zoon bijna jarig? Dan kan dit een leuke gelegenheid zijn voor het laten organiseren van een
kinderfeestje op de manege! Ponyrijden en daarbij patat met frisdrank zijn de juiste ingrediënten voor een
geslaagd kinderfeestje.

Uitgelicht!
Stichting Filmliga Eemsmond
In de theaterzaal van Cultureel Centrum De Molenberg te Delfzijl worden er gedurende de
schoolvakanties kinder- en/of familiefilms gedraaid. Tijdens de voorjaarsvakantie wordt er
op dinsdag 21 februari a.s. 'Disney Vaiana: de oceaan leeft' vertoond. In de webshop kunt
u voor dit leuke vakantie-uitje kaarten bestellen!

Vragen?
Voor vragen over uw account en activiteiten voor uw kind(eren), kunt u maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot
10.00 uur bellen naar 0596-63 97 68.
Mailen kan ook: webshop@isdnoordoost.nl

2/2

