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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!

Welkom in onze vernieuwde webshop!
Het kan u niet ontgaan zijn. Sinds iets meer dan een week hebben we een vernieuwde webshop! De webshop
ziet er anders uit, maar werkt niet anders. U kunt gewoon bestellen zoals u dat gewend bent. Wel kunt u
gemakkelijker een juiste maat kiezen voor sportkleding. Of een keuze maken uit verschillende activiteiten van
bijvoorbeeld een school. Goed om te weten is dat u en uw kind(eren) nu ook zonder inloggen de webshop
kunnen bezoeken. Mocht u nog niet in de mogelijkheid geweest zijn om de vernieuwde webshop te bezoeken,
hopen wij u zo snel mogelijk te mogen verwelkomen!

Het is meivakantie!
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
meivakantie wordt er op dinsdag 25 april a.s. de 'Lego-Batman' film vertoond.
In de webshop kunt u voor dit leuke vakantie-uitje kaarten bestellen!

Zwembad Tropiqua Veendam
Tijdens de meivakantie zijn er extra activiteiten in Zwembad Tropiqua!
Zo wordt er op woensdag 26 april van 14.00 uur tot 16.00 uur een
kinderdisco gehouden. Ook zijn er diverse waterspelletjes tijdens de
meivakantie. Kijkt u op de website van Tropiqua voor de diverse
activiteiten en actuele openingstijden (www.tropiqua.nl).

Een webshop speciaal voor kinderen…
www.kansvooruwkind.nl
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Attractiepark Drouwenerzand
Even een heerlijk dagje met de kinderen er op uit? Ga dan naar
Drouwenerzand Attractiepark! Voor kinderen vanaf ca. 3 jaar zijn hier
diverse attracties en speeltoestellen. De entree van Drouwenerzand is
altijd inclusief alle attracties, frites, div. snacks, verse dagsoep, vers fruit,
koffie, thee, limonade en softijs!

Nieuw in de webshop!
De volgende verenigingen/aanbieders zijn nieuw in onze webshop;
- Basisschool De Kronkelaar
- Sportvereniging WEO
- Landgoed Nienoord
- Smashing Groningen
- Tropiqua Veendam
- Zwembad Middelstum
Mist u een vereniging/school/organisate in de webshop?
Laat het ons weten, en vraag hen zich aan te melden voor de webshop via www.kansvooruwkind.nl.

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. Ook kunt u op de website
www.kansvooruwkind.nl naar het gedeelte 'Veelgestelde vragen' gaan.
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