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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 Zomervakantie.

Workshop eerste hulp voor en aan kinderen.
Zeker bij kinderen komen ongevallen in en rond het huis vaak voor. Vallen,
verslikken of branden: als het gebeurt, wil je precies weten wat je moet doen.
Door een workshop eerste hulp voor en aan kinderen te volgen, leer je hoe je
op tijd de juiste handelingen verricht. Zo weet je in geval van nood altijd hoe
je (jouw) kind direct kan helpen. In de workshop komt voorbij, Verslikking,
Koortsstuip, Reanimatie/PBLS, AED en verder alles wat gevraagd wordt
vanuit het publiek
Datum: Woensdag 24 juli 2019 Locatie: Brede School Noord te Delfzijl.
Opgave via: https://www.kansvooruwkind.nl/workshop-eerste-hulp-voor-en-aan-kinderen-prod/

Zoveel te doen op Landgoed Nienoord !
In het Familiepark kan de hele familie springen, glijden en rennen in de
grote speeltuin met diverse glijbanen, klimkastelen, springkussens en
draaimolens! Kom kijken naar alle bijzondere dieren in de kinderboerderij
en vergeet niet het ritje in de trein… Interesse? Kijk op:
https://www.kansvooruwkind.nl/landgoed-nienoord-leek-familieparkprod/

Dagje ravotten en spelen in Drouwenerzand
Attractiepark
Even een heerlijk dagje met de kinderen er op uit? Ga dan naar Drouwenerzand
Attractiepark, hier vind je attracties en speeltoestellen voor kinderen vanaf ca. 3
jaar.
Nu al zin? Kijk op: https://www.kansvooruwkind.nl/drouwenerzand-attractiepark-prod/

Een webshop speciaal voor kinderen…
www.kansvooruwkind.nl
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Spelen op boerderij De Leeuwenborg
In de boerderij vindt u het indoor speelparadijs, waar kinderen tot 10 jaar
lekker kunnen klimmen en spelen. In deze binnenspeeltuin is ook een
afgesloten gedeelte voor de allerkleinsten. Er zijn stoelen en tafels genoeg
om rustig van de spelende kinderen te genieten. De voorpret begint hier:
https://www.kansvooruwkind.nl/de-leeuwenborg-prod/

De leukste speeltuin van Oost-Groningen!
Wilt u een leuke en betaalbare dag beleven met de kinderen dan is ’t
Speulparadies uitstekend geschikt! Terwijl u geniet van een kop
koffie/thee met appelgebak op het gezellige terras, spelen uw kinderen op een geheel omheind speelterrein
met o.a. kabelbaan, luchtkussen, avonturenpad en een dierenweide met geitjes, konijnen, kippen en zelfs
alpaca’s! De speeltuin is het hele jaar geopend bij goed weer, maandag t/m vrijdag 9:30 tot 17:00 uur zaterdag
en zondag 13:00 tot 17:00 uur. In de webshop vindt u een leuke aanbieding voor slechts 1 euro per kind.
https://www.speeltuinbeerta.nl/kinderspeeltuin-speulparadies-oldambt-groningen-home-nl

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-adventurezoo-emmen-prod/

2/4

Nieuwsbrief #11
Webshop Kans voor uw kind
Juli 2019

Museum Stad Appingedam
Appingedam is naast Groningen de enige stad in de provincie
van middeleeuwse oorsprong. Wandelend door het centrum
kun je daar nog duidelijk de sporen van zien: oude gevels,
smalle steegjes en een centraal plein waaraan de kerk, het
raadhuis en de rechtbank gelegen waren. Kinderen t/m 12 jaar
gratis entree. https://www.kansvooruwkind.nl/museum-stadappingedam-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/

Zoutwater K.P. Zijlbad
https://www.kansvooruwkind.nl/zoutwater-k-p-zijlbad-prod/

Zwembad Middelstum
https://www.kansvooruwkind.nl/zwembad-middelstum-prod/

Fijne vakantie en een mooie
zomer!
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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.



Cadeaukaart voor schoolspulletjes (verkrijgbaar voor het nieuwe schooljaar in juli en
augustus 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
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