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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.

 
 

Grandioos Springfestijn ! 
Op woensdag 24 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-24-oktober-prod/ 

 

 

 
Theater de Molenberg: Assepoester (6+) 

Woensdag 24 oktober aanvang 14:00. Herfstvakantie, dus is er weer een hele leuke familievoorstelling in de 

Molenberg. Iedereen kent natuurlijk het romantische verhaal van Assepoester, die alleen is met haar gemene stiefmoeder 

en stiefzus. Ze laten Assepoester alle smerige klusjes in huis doen en als er een 

uitnodiging komt voor een feest in het paleis, mag ze niet mee van die twee 

krengen. Gelukkig is er een goede fee die zorgt dat Assepoester toch de kans krijgt 

om naar het bal te gaan. En daar loopt ze natuurlijk een leuke prins tegen het lijf. 

Langhout Theaterproducties geeft het bekende sprookje een humoristische twist 

en voorziet het van vrolijke liedjes en schitterende kostuums. Het zelf meebrengen 

van een zitje of kussen voor de kleintjes is aan te raden. Let u op het 

aanvangstijdstip van 14.00 uur! De kaarten worden verzonden.  

Kijk op: https://www.kansvooruwkind.nl/de-molenberg-assepoester-6-prod/   

 

 
 

https://www.kansvooruwkind.nl/springkussenfestijn-woensdag-24-oktober-prod/
https://www.kansvooruwkind.nl/de-molenberg-assepoester-6-prod/


 

 

 2 / 4 

 

Nieuwsbrief  #9 
Webshop Kans voor uw kind 
Oktober  2018 

 

Filmliga: Incredibles 2 
Woensdag 24 oktober aanvang 14:00 De geliefde superhelden-familie is terug 

in Incredibles 2! Helen, moeder van het gezin, staat ineens in de spotlight als 

superheld, terwijl Bob als huisvader samen met Violet en Dash thuisblijft en een grote 

uitdaging heeft om aan het dagelijkse, normale leven te wennen zonder superhelden-

actie. Het blijkt een moeilijke verandering voor de hele familie te zijn, al helemaal 

omdat niemand zich bewust is van baby Jack-Jack’s groeiende superkrachten…  

Wanneer een nieuwe gevaarlijke schurk met een meesterplan opduikt, moeten 

Frozone en de familie wel een manier vinden om weer samen tegen dit kwaad te 

strijden. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, ook al zijn ze allemaal Incredible !!  

https://www.kansvooruwkind.nl/incredibles-2-vanaf-6-jaar-dinsdag-23-

oktober-prod/ 

 
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen 
Het kan: een wereldexpeditie maken in één dag. In WILDLANDS reis je 

door de jungle, het poolgebied en de savanne. Als echte globetrotter 

ontdek je nieuwe werelden, sta je oog in oog met wilde dieren en 

beleef je spannende avonturen. En met een abonnement kun je een 

jaar lang op expeditie! Nu ook losse entreetickets in de webshop ! 

Op wereldexpeditie ? https://www.kansvooruwkind.nl/wildlands-

adventure-zoo-emmen-prod/ 

 
Nieuw in de Webshop: 

Naschoolse activiteiten in Appingedam  

Bijdrage voor deelname aan de naschoolse activiteiten van CBS De Citer, CBS De Triangel, 

OBS Jan Ligthart, OBS De Vuurvlinder.Voor € 15,-- per schooljaar kun je in elke periode 

(najaar, winter, voorjaar) meedoen aan één activiteit. Dus een serie workshops muziek of 

clinics voetbal. Meer informatie vindt u op : 

https://www.ivak.net/naschoolse-activiteiten en bij interesse 
:https://www.kansvooruwkind.nl/naschoolse-activiteiten-in-appingedam-prod/ 
 

 
 

 

 

 

https://www.kansvooruwkind.nl/incredibles-2-vanaf-6-jaar-dinsdag-23-oktober-prod/
https://www.kansvooruwkind.nl/incredibles-2-vanaf-6-jaar-dinsdag-23-oktober-prod/
https://www.kansvooruwkind.nl/wildlands-adventure-zoo-emmen-prod/
https://www.kansvooruwkind.nl/wildlands-adventure-zoo-emmen-prod/
https://www.ivak.net/naschoolse-activiteiten
https://www.kansvooruwkind.nl/naschoolse-activiteiten-in-appingedam-prod/
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Sint Nicolaasactie Humanitas 

Een mooie herinnering en blije kinderen. Als je het niet breed hebt zorgt de Humanitas 

Sinterklaasactie voor een leuk cadeautje voor jullie kind. (2 tot 12 jaar) De cadeautjes worden door 

vrijwilligers uitgezocht en door zwarte pieten bij de kinderen thuis gebracht. Zo krijgen ook zij een 

fijne Sinterklaasavond. En op school kunnen ze – net als de andere kinderen – vertellen wat de Sint 

in hun schoen heeft gedaan. Ken of heb je kinderen die voor deze actie in aanmerking komen? Dan 

kun je contact opnemen met de coördinator: Sabrina van Marm  06-15856238. Voor informatie 

kijk op de webshop van Humanitas https://www.humanitas.nl/afdeling/delfzijl-appingedam-

loppersum/activiteiten/sint-nicolaasactie/ U kunt u kind opgeven via onderstaande e-mail: 

humanitas.sintnicolaas.afd.dal@gmail.com. 

De actie loopt van 26 november tot 4 december. Opgeven kan tot 1 november 2018.  

 

 

Sinterklaasactie Appingedam 
Sinterklaasfeest GRATIS voor de kinderen van de minima uit 

Appingedam!!! Ook al is het pas oktober, wij zijn achter de schermen al 

druk bezig om alles te regelen rondom sinterklaas. Omdat wij zoveel 

mogelijk kinderen een lach op hun gezicht willen toveren is deze actie 

bedoeld voor kinderen 4 tot en met 8 jaar. U kunt uw kinderen of 

kinderen die u kent vanaf nu aanmelden voor het sinterklaasfeest. Deze 

pieten zullen een klein cadeautje uitdelen aan de kinderen en natuurlijk 

ook het bijbehorende strooigoed. AANMELDEN IS MOGELIJK TOT EN MET 

14 NOVEMBER 2018 VIA EEN PRIVE BERICHT OP ONZE FACEBOOKPAGINA 

(minimasinterklaasfeestappingedam) OF VIA DE MAIL OP MinimaSinterklaasfeestApp@gmail.com  

Kijk op de facebookpagina voor meer informatie. 

 

De VoorleesExpress 
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand 

extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis 

om voor te lezen en samen met de ouders te werken aan taal en leesplezier. De 

VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving 

thuis. Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school en ouders. De 

voorleesExpress wordt uitgevoerd door  

Projectleider: Gelly Veenstra 06-46591373 

voorleesexpress@biblionetgroningen.nl  

 

 

tel:06-15856238
https://www.humanitas.nl/afdeling/delfzijl-appingedam-loppersum/activiteiten/sint-nicolaasactie/
https://www.humanitas.nl/afdeling/delfzijl-appingedam-loppersum/activiteiten/sint-nicolaasactie/
mailto:humanitas.sintnicolaas.afd.dal@gmail.com
mailto:MinimaSinterklaasfeestApp@gmail.com
mailto:voorleesexpressappingedam@biblionetgroningen.nl
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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 


