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Waarom deze 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. Deze keer maken we u attent op
leuke activiteiten in de herfstvakantie. Een middagje film, springkussenfestijn of bioscoop
bezoek.

Bigfoot Junior
Op dinsdagmiddag 24 oktober om 14.00 presenteert de stichting filmliga Eemsmond
Bigfoot junior. Een leuke kinderfilm vanaf 6 jaar. De 13-jarige Adam is een
buitenbeentje dat eropuit trekt om het mysterie rondom zijn verdwenen vader op
te lossen. Te zien in theater de Molenberg. Lijkt het je een leuke film? Kijk op:

https://www.kansvooruwkind.nl/bigfoot-junior-vanaf-6-jaar-dinsdag-24-oktober-prod/

Grandioos Springfestijn !
Op woensdag 25 oktober van 10.00 tot 17.00 vind weer het grandioze springfestijn
plaats in de Evenementenhal in Delfzijl. De hal staat dan weer vol met springkussens,
schminken en veel meer. voor de ouders, opa en/of oma of begeleiding is er een groot
horecaplein met ruime zitgelegenheid. Onbeperkt ranja en één bakje friet klein zijn
inbegrepen. Ouders hebben gratis toegang Interesse? Kijk op:
https://www.kansvooruwkind.nl/springkussenfestijn-woensdag-25-oktober-prod/

Een bioscoopbezoek bij Pathé Groningen.
Een leuke film kijken in bioscoop Pathé in Groningen (of andere stad) met de
bioscoopkaart uit de Webshop.
Per kind kunt u maximaal 2 bioscoopkaarten per jaar aanschaffen. Wil je
weten welke films er op dit moment draaien? kijk op:
https://www.pathe.nl/bioscoop/groningen
Leuke film gespot? bestel je kaartjes via de Webshop:
https://www.kansvooruwkind.nl/bioscoopkaart-path-prod/

Een webshop speciaal voor kinderen…
www.kansvooruwkind.nl
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Theater de Molenberg: Prinses op de erwt (6+)
Woensdag 25 oktober aanvang 15:00. Een heerlijke bewerking van het beroemde
sprookje van Hans Christian Andersen, met leuke liedjes, mooie kostuums en veel humor
voor jong en oud! Prins Koen moet trouwen omdat zijn vader, de koning, met pensioen
wil. Dus worden alle prinsessen uit de buurt uitgenodigd. Maar Koen vindt ze allemaal
stom. Dan komt hij in het bos Annabel tegen. Is zij wel geschikt om met hem te
trouwen? Dankzij konijnen en natuurlijk de erwt komt gelukkig alles goed. De
voorstelling duurt ongeveer 80 minuten en is zonder pauze. Voor kaartjes bestellen en
meer informatie: https://www.kansvooruwkind.nl/de-molenberg-prinses-op-de-erwt-6-prod/

Ook leuk om naar toe te gaan…
Museum Møhlmann
Museum Møhlmann laat hedendaagse realistische en figuratieve kunst zien. Dat is kunst die wat voorstelt, echt
kunst, met herkenbare voorstellingen. De kunstenaars zijn van nu en werken en leven nog. Een deel van het
museum laat ook oudere kunst zien; uit de 19e eeuw, uit de 16e en 17e eeuw (met Rembrandt) en zelfs hele
oude kunst uit de Middeleeuwen. Daarnaast is er veel werk van de naamgever: de schilder Rob Møhlmann. Hij
schildert heel realistisch, alsof je de dingen van het schilderij kan pakken. Gratis toegang voor kinderen tot 6
jaar! nieuwsgierig geworden? https://www.kansvooruwkind.nl/museum-mohlman-prod/

Tropiqua zwembad Veendam
In dit subtropisch zwembad met temperaturen van 30 graden en sfeervolle onderwaterverlichting, waant u zich
in een exotische omgeving. U vindt hier een 60 meter lange glijbaan, een wildwaterkreek met
stroomversnellingen, een waterkanon, warme whirlpools, een waterpaddenstoel, heerlijke massagewaterstralen en het baantjes-bad zijn een garantie voor een heerlijke dag. Zin in zwemplezier? klik op:
https://www.kansvooruwkind.nl/tropiqua-veendam-prod/

Zeehondencentrum Pieterburen
Het bezoekerscentrum staat in het teken van de zeehond. Het is een unieke plek om zeehonden van dichtbij
mee te maken. De plek waar naast herstel van de zeehonden ook ruimte is voor onderzoek en educatie. We
vinden het erg belangrijk dat u een prettig verblijft heeft en geïnspireerd vertrekt. Daarom is er afgelopen jaar
veel werk gestoken in het vernieuwde bezoekerscentrum. Het vernieuwde bezoekerscentrum is met veel zorg
voor zowel de zeehond en zijn leefgebied als hergebruik en recycling samengesteld. nieuwsgierig geworden?
kijk op: https://www.kansvooruwkind.nl/zeehondencentrum-pieterburen-prod/
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Nieuw in de webshop…
Vlogsetje
Vlog (een afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek
(Engels: log) op internet, waarbij het grootste deel van het dagboek bestaat
uit videobeelden.
Ben jij een beginnend vlogger, dan is het vlogsetje iets voor jou. Het setje
bestaat uit de Panasonic SZ10 camera met tasje en een geheugenkaart van 8
GB en selfie stick. Is je interesse gewekt? kijk op:
https://www.kansvooruwkind.nl/vlogsetje-prod/

Sint Nicolaasactie Humanitas
Natuurlijk gun je jouw kind graag een leuk sinterklaasfeest, liefst ook met een cadeautje.
Maar soms zit dat er door omstandigheden niet in. Daarom organiseert Humanitas een
sinterklaas Speelgoedactie.
Voor informatie kijk op de webshop van Humanitas
https://www.humanitas.nl/afdeling/delfzijl-appingedam-loppersum/activiteiten/sintnicolaasactie/ of Stuur een mailtje naar humanitas.sintnicolaas.afd.dal@gmail.com
Contactpersoon voor de actie is Sabrina van Marm. 0596–851482 of 06–15856238.
Opgeven kan tot 1 november 2017.

Vragen over de webshop?
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
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