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Beste school,
In de week van 22 maart 2021 is het weer zover, de Week van het geld! Een week georganiseerd
door Wijzer in geldzaken om kinderen en jongeren te leren hoe zij met geld moeten omgaan.
Dit jaar is het thema ‘Goed omgaan met geld is goud waard’. We nodigen jullie school van harte
uit om mee te doen met deze week.
Wat is de Week van het geld?
Als kinderen al jong leren omgaan met geld,
hebben ze als volwassenen minder kans op
geldproblemen. Om scholen en ouders te helpen
bij de financiële educatie van kinderen is er ieder
jaar de landelijke Week van het geld. Een week met
tal van activiteiten waaronder gratis lespakketten
waarmee jullie school aan de slag kan, livestreams
en dagelijkse journaals.
Bij deze brief zit ook een brief van Wijzer in
geldzaken met daarbij een aantal werkbladen als
voorbeeld. Op www.weekvanhetgeld.nl kunnen
jullie zelf kijken welk lesprogramma en materiaal
het beste bij jullie school past en dit bestellen. Lukt
het jullie niet om de les zelf te verzorgen, neem
dan contact met ons op om de mogelijkheden van
een gastles te bespreken.
Doetinchems tintje
De Rondkomers besteedt dit jaar in Doetinchem
extra aandacht aan de Week van het Geld. We
hebben dan ook een Doetinchemse Week van het
geld met 2 eigen ambassadeurs: Graafschap-speler
Jordy Tutuarima en NL-voetbalster Siri Worm. Ook
dagen we jullie leerlingen uit om met ons mee te
denken in de vorm van een prijsvraag!
Doe mee met de prijsvraag!
De vraag die we aan jullie leerlingen willen
voorleggen is: Wat is jouw gouden tip om goed
met geld om te gaan? Een jury beoordeelt
de inzendingen. Deze jury bestaat uit de
kinderburgemeester en kinderraad van de
gemeente Doetinchem, Jordy Tutuarima en Siri
Worm en de wethouders J. Huizinga en M. Sluiter.
De gouden tip wordt opgenomen in het nieuwe
armoedebeleid van de gemeente Doetinchem.
Ook mag de hele klas naar een wedstrijd van De
Graafschap, zodra de coronamaatregelen dit weer
toelaten. Mail de gouden tips voor 26 maart 2021
naar info@derondkomers.nl. Bij voorkeur in de
vorm van een foto, tekening of collage met daarbij
een aparte toelichting.

Bekijk de speciale boodschap
De ambassadeurs, kinderburgemeester en
kinderraad hebben nog een boodschap voor
jullie en de leerlingen! Scan de QR-codes om de
filmpjes te bekijken.

Meer informatie
Meer algemene informatie over de Week van het
geld is te vinden op www.weekvanhetgeld.nl.
Voor meer informatie over de Doetinchemse week
van het geld, eventuele gastlessen en de prijsvraag
kun je contact opnemen met Dagmar JansenHattu (werkgroeplid De Rondkomers) op tel.
06-13873320 of via info@derondkomers.nl.
We hopen dat jullie school financiële educatie net
zo belangrijk vindt als wij en dat jullie meedoen
met de Doetinchemse Week van het geld!
Hartelijke groet,
De Rondkomers

De Rondkomers is een samenwerking tussen de
gemeente Doetinchem, Buurtplein, UWV, Platform
Armoedebestrijding Doetinchem en Laborijn.
Samen streven wij naar zo min mogelijk financiële
zorgen voor alle Doetinchemmers. Kijk ook eens
op www.derondkomers.nl.

