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Bekijk de webversie

Verbonden voelen
Hans vraagt aan Piet:
"Waar ga je dit jaar naar toe met Pasen?"
Piet antwoordt: "Naar Zicht."
"Naar Zicht? Waar ligt dat?"
"Dat weet ik ook niet, maar in de krant stond: Mooi paasweer in Zicht."

****
Wat een flauwe grap he? Nou we gaan helemaal nergens naar toe met Pasen, wij niet
tenminste. En we weten bijna wel zeker jij ook niet. En dat is helaas geen grap.
Kinderen en jongeren gaan op dit moment niet naar school, veel ouders werken thuis.
Allemaal in verband met het coronavirus. Dus ook als je zelf niet ziek bent, heb je
hierdoor te maken met het virus. En als je een zorgintensieve broer of zus hebt moet je
juist nu nog meer rekening met hun houden omdat ze niet naar de opvang en
logeerhuizen kunnen. Wij, en je ouders vast ook, vinden het super dapper van je.
Het is ook elke dag in het nieuws. Hoe ga je hier mee om? Als je er meer over wil weten
kijk dan op de website van de Kinderombudsman - daar vind je veel informatie speciaal
voor jou, bijvoorbeeld wat je moet doen als je bang bent voor corona.
In deze FunFacts gaan we het er verder niet over hebben oke? Zullen we er een mooie
PaasFun Nieuwsbrief van maken? Zodat we ons op afstand even verbonden voelen met
elkaar?
Dat kunnen we alleen met jou samen, dus...
Kom maar mee...

Hoe kom jij de dagen door?
Ja, hoe doe jij dat? Je hebt natuurlijk je huiswerk. ja duh. Maar
als je niet mag buitenspelen en veel binnen moeten blijven.
Wat doe jij dan? Sta je de hele dag op je hoofd, knuffel je je
konijntje suf, zit je de hele dag te kleuren, of...?
En als je wat ouder bent: hoe houd jij dat uit, zonder je
vrienden en zonder feestjes!
Wil je dat met ons delen? We zijn er stikbenieuwd naar en...
het is ook leuk voor de andere kids! Stuur ons een e-mail met
jouw verhaal EN een foto natuurlijk. Gewoon naar
fc4k@funcare4kids.nl. Dan gaan wij er iets leuks mee doen.

Van SIZ|Twente: Gratis Mandala kleurpakket!
WOW, dit is zoooo aardig van SIZ Twente. Voor wie ze
niet kent: dit is een organisatie voor jonge
mantelzorgers maar dan in het oosten van het land.
SIZ Twente heeft een waanzinnig leuk kleurpakket
samengesteld. Hiernaast zie je een klein stukje van de
tekening. Eigenlijk was dit alleen bestemd voor
kinderen uit hun Twentse regio. Maar, omdat we zo'n
fijne band met SIZ Twente hebben mogen kinderen
van FunCare4kids dit pakket ook bestellen! Het pakket
bestaat uit tafelmandala’s van 100 cm en 50 cm groot
en natuurlijk krijg je de bijbehorende kleurpotloden en
een puntenslijper erbij.
WIl jij zo'n pakket, stuur dan een e-mail aan info@siztwente.nl met je naam, je leeftijd en
je adres. (zolang de voorraad strekt.)

voor de knutselaars...
Knip en kleur en plak aan elkaar:
geweldige slinger voor je raam: 'Let's Stay
Home'. Cadeautje van Flow Magazine.
Download hier: SLINGER

...en voor de kleurders
Nog zo'n leuke van Flow: pak je
kleurpotloden, deze plaat is leuk voor jong
en oud. Een stukje van de plaat zie je
hiernaast. Wist je dat door te kleuren je
gedachten
soms
helemaal
kunnen
verdwijnen in je kleurplaat? Probeer het
maar. Stuur je ons jouw resultaat? Dat zou leuk zijn!
Je kunt de STAY CONNECTED kleurplaat hier downloaden.

Kinderboek met popjes: speciale aanbieding

Misschien heb je het gelezen op Facebookpagina, onze bureaumanager heeft vorig jaar
een kinderboek geschreven en dat biedt ze nu aan, aan alle ouders/opa's en oma's van
FunCare4Kids kinderen, voor de kostprijs van E 15 inclusief bezorgkosten en inclusief vijf
poppetjes.
Wat kan je allemaal met dit leuke grote stevige kinderboek?
het is een voorleesboek met vijf gebreide popjes
het is een poppenkast, je kunt het stevig rechtop zetten
poppenkast spelen door of voor opa en oma via videobellen
theater maken voor de ramen van het verzorgingshuis
verzinnen van eigen verhaaltjes bij de platen zonder tekst
je kunt ook zelf leuke popjes erbij breien*
oudere zusje of broertje kan de kleintjes er mee vermaken
(*breipatronen staan achterin)

Klik hier als je het boek wil bestellen, er wordt dan contact met je opgenomen. Oja, het
boek wordt binnen twee dagen toegestuurd. (meer info op de website van het boek)

Iedereen bij FunCare4Kids mist jullie: daarom
van ons allemaal een dikke digitale knuffel en
fijne Paasdagen.
Foto's: kuiken: Philipp Kleindienst | kinderboek: Maickel van den Berg | kind op hoofd: Ksenia Chernaya
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u fc4k@funcare4kids.nl toe aan uw adresboek.

