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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 voorjaarsvakantie.  

 

 

7e Grandioos Springfestijn  
Op Donderdag 21 Februari 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-

donderdag-21-februari-prod/ 

 

 
 

Ralph breaks the Internet (vanaf 6 jaar) 
Op Dinsdagmiddag 19 februari om 14.00 presenteert de stichting filmliga Eemsmond Ralph Breaks the Internet: 

 

De slechterik uit het spel Ralph en zijn mede buitenbeentje Vanellope von 

Schweetz riskeren alles wanneer ze door het internet reizen om op zoek naar 

een vervangend onderdeel voor Vanellope’s videogame, Sugar Rush om zo de 

videogame te redden. 

Ralph en Vanellope worden tijdens hun reis geholpen door verschillende      

internet bewoners zoals onder andere een websiteondernemer met de naam 

Yesss, wie het hart en ziel is van de trendsettende website “BuzzzTube”. 

 

 

 Te zien in theater de Molenberg. Lijkt het je een leuke film? Kijk op: 

 https://www.kansvooruwkind.nl/ralph-breaks-the-internet-6-jr-dinsdag-

19-februari-prod/ 
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Masha en de beer live (2+)  
Zondag 24 februari aanvang 15:00  Het kan niet anders of dit wordt een 

beregezellige theatermiddag in de Molenberg voor alle peuters en kleuters. 

Want na hun populaire animatieserie op Netflix en NPO 3 en het 

bioscoopsucces komen Masha en de Beer voor het eerst naar het theater met 

hun eigen familiemusical. Beer denkt eindelijk zijn rust gevonden te hebben, 

maar zijn ondeugende buurmeisje Masha kan geen seconde stilzitten. Het 

duurt niet lang voor ze met Beer terechtkomt in een doldwaas avontuur. Het 

prachtige poppenspel, de fleurige decors, de vrolijke meezingliedjes en het 

hartverwarmende verhaal maken van Masha en de Beer Live! een prachtig 

theater-uitje voor de hele familie.   

Voor kaartjes bestellen en meer informatie: 

https://www.kansvooruwkind.nl/de-molenberg-masha-en-de-beer-live-2-prod/ 

 

Onderweg (12+) 

Donderdag 21 februari aanvang  20:15  

Als Rob en Emiel het podium van de Molenberg oprijden, begint de reis 

waarvan niemand weet waar die eindigt. En u reist mee. Is het podium 

in úw theater het einddoel of slechts het begin? Wie zijn die mannen? 

Wat is hun verhaal? Het antwoord zult u zelf moeten ontdekken. 

Onderweg van Rob en Emiel is een theater voorstelling met een twist! 

Verwacht magistrale acts, een bijzonder originele voorstelling en een absoluut onvergetelijke avond! De tijd 

vliegt voorbij en u verveelt zich geen moment omdat u gegarandeerd van de ene in de andere verbazing valt. 

Met hun vorige theatershow gooide dit duo hoge ogen en kregen ze lovende recensies. Voor AVROTROS 

maakten ze meer dan 100 eigen tv shows en dus zag u ze wellicht al op TV…. Nu kunt u ze live komen bezoeken! 

Voor kaartjes bestellen en meer informatie: https://www.kansvooruwkind.nl/de-molenberg-onderweg-12-prod/ 

 

Een bioscoopbezoek  
Een leuke film kijken in de bioscoop met de nationale bioscoopbon uit de 

Webshop.  

Per kind kunt u maximaal 2 bioscoopkaarten per jaar aanschaffen.  

Leuke film gespot? bestel je kaartjes via de Webshop:  

https://www.kansvooruwkind.nl/bioscoopkaart-path-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. 
 

We zijn dit nu aan het inrichten, de sportkledingbonnen kunnen daarom nog niet besteld 

worden. 
 

 Actionkaart voor schoolspulletjes (verkrijgbaar voor het nieuwe schooljaar in juli en 
augustus 2019) 
U kunt per schoolgaand kind maximaal 1 Actionkaart 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 


