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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.  

 

Filmliga: Toy Story 4 Dinsdag 22 oktober 14:00 uur 

 

Andy is inmiddels te oud voor speelgoed en heeft zijn collectie gegeven 

aan de 4-jarige Bonnie die steeds minder met cowboy Woody speelt. 

Wanneer ze tijdens haar kennismakingsdag een poppetje maakt van een 

plastic vorkje en afval, heeft ze een nieuwe favoriete pop: Forky. Die 

begrijpt echter niet wat hij moet doen en tijdens een familiereisje 

verdwijnt hij spoorloos. Woody, die weet hoe belangrijk Forky is voor 

Bonnie, besluit alles op alles te zetten om Forky terug te brengen. 

Daarvoor moet hij zijn weg zien te vinden in een voor hem onbekende 

wereld vol spannende avonturen en verrassende ontmoetingen. Lijkt het 

je een leuke film? klik dan op: https://www.kansvooruwkind.nl/filmliga-

toy-story-4-prod/   

 

De Molenberg: Rupsje nooitgenoeg (2+)  Woensdag 23 oktober 15:00 uur 

 

In deze theatervoorstelling voor de allerkleinsten komt het 

beroemde Rupsje Nooitgenoeg van de bekroonde 

kinderboekenschrijver en -illustrator Eric Carle op magische 

wijze tot leven. De bestseller uit 1969, over een hongerige 

rups die zich overal doorheen eet, weet al een halve eeuw 

kinderen te betoveren. Daarnaast nemen de vijf acteurs het jonge publiek mee naar nog drie andere 

meeslepende verhalen van dezelfde schrijver: Het Blauwe Paard, Vader Zeepaard en Het Eenzame Vuurvliegje. 

Wedden dat de kleintjes met een grote glimlach het theater verlaten? De voorstelling duurt ongeveer 55 

minuten en is zonder pauze. Het zelf meenemen van een stoelverhoger is aan te raden. Naar deze leuke 

voorstelling? klik dan op: https://www.kansvooruwkind.nl/de-molenberg-rupsje-nooitgenoeg-2-prod/  
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Persoonlijk Cultuur Budget via IVAK 

Deelnemen aan kunst en cultuur maakt je sterker en slimmer ,zijn goed voor 

je sociale ontwikkeling en je kunt er beter door reflecteren op jezelf en jouw 

omgeving. U kunt het Persoonlijk Cultuur Budget combineren met stichting 

Leergeld, Het jeugd Cultuurfonds en andere fondsen. Om die reden bieden 

wij via IVAK het Persoonlijk Cultuur Budget (PCB). Een stukje extra financiële 

ondersteuning waar alle kinderen en jongeren (4-18 jaar) uit de DAL-regio 

(gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum) gebruik van kunnen maken: 

ze krijgen hiermee een persoonlijke korting van 30% op hun eerste lesjaar, 

tot wel €120,00 en 20% korting op het tweede lesjaar, met een max. van 

€80,00 euro. De exacte werkwijze en kortingen per discipline vindt u op 

www.ivak.net/pcb

 
TOEFKES – Gratis blokjes culturele naschoolse 

activiteiten 
Dit schooljaar (2019/2020) organiseert het IVAK gratis culturele 

naschoolse activiteiten op scholen in jouw buurt: Toefkes! (gemeenten 

Delfzijl en Loppersum) In blokken van vier weken leer je hoe je graffiti 

kunt spuiten, hoe je zelf mooie liedjes schrijft of hoe het is om toneel te 

spelen. Bekijk de lijst met Toefkes! in de gemeenten Delfzijl en 

Loppersum en kies welke het beste bij jou past! Zit er een leuke 

activiteit tussen maar is dit niet op jouw school? Dat maakt niets uit, je 

bent van harte welkom om overal mee te doen! 

Je kunt je telkens twee weken voor de start van de activiteit aanmelden via www.ivak.net/toefkes  

NB: Kijk goed naar welke leeftijd je moet hebben om mee te kunnen doen en meld je snel aan. Er zijn namelijk  

een beperkt aantal plaatsen. 
 

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/ 

 

http://www.ivak.net/pcb
http://www.ivak.net/pcb
http://www.ivak.net/toefkes
https://www.kansvooruwkind.nl/wildlands-adventure-zoo-emmen-prod/
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Belangrijk om te weten als u in 2019 gebruik maakt van de webshop Kans voor uw 

kind 

 Waardebonnen voor sportkleding  
Voor de Scapino-waardebonnen en/ of voor de sportkledingbonnen van Mossel  geldt in 
2019 (net als in 2018) een maximum van 100 euro per kind.  
Let op: De bonnen zijn voor sportkleding, bij bestelling dient u de sportclub van uw kind te 
vermelden om in aanmerking voor de sportkledingbonnen te komen. De contributie aan 
deze sportclub dient ook te zijn aangevraagd zijn in de webshop. 
 

 Cadeaukaart voor schoolspulletjes (verkrijgbaar vanaf het nieuwe schooljaar in juli 2019) 
U kunt per schoolgaand kind maximaal 1 Kaart per jaar bestellen 

 

 Bioscoopkaart 
U kunt per kind maximaal 2 bioscoopkaarten per jaar bestellen 
 

 

Let op: mocht u per kind te veel bonnen (Sportkleding, Action of Bioscoop) 

aanschaffen wordt de bestelling automatisch geannuleerd. 

 Fietsen bestellen via de webshop 
Als u voor uw kind een fiets wilt aanschaffen via de webshop, houd dan rekening met deze 
regels: 

- U kunt per kind één maal in de 2 jaar een fiets aanschaffen. 

- Heeft u vorig jaar voor een van uw kinderen een fiets aangeschaft via de webshop? Dan 
kunt u dit jaar voor hetzelfde kind niet nogmaals een fiets aanschaffen. 

 

 

 

 

 

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@werkpleinfivelingo.nl 


