
Feestdagen

 
 Met klusjes verdien je geld. Zo haal je jouw spaardoel.  

Gras maaien 30 minuten € 3,50  

Hond uitlaten  15 minuten € 1,50

Oppassen  60 minuten € 2,50

Auto wassen 50 minuten € 5,00

Met welk klusje verdien je het meeste?
  
Welk klusje kost de meeste tijd?   

Met welk klusje verdien je per 15 minuten het meeste?

1
Wat kost jouw verlanglijstje?

  
  Zijn deze stellingen waar of niet waar?

1. Een geldcrimineel heeft niets aan een betaalpas zonder pincode. Waar / Niet waar

2. Klasgenoten kunnen dezelfde pincode hebben. Waar / Niet waar

3. Met een Nederlandse betaalpas kun je ook in het buitenland pinnen. Waar / Niet waar

4. Met je pinpas kun je ook inloggen op de Mobiel Bankieren app. Waar / Niet waar

5. Een geldezel is iemand die zijn betaalpas en pincode uitleent. Waar / Niet waar

Extra Wat is veiliger? Contant betalen of digitaal betalen?

Extra Waarom is geld sparen slim?
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Feestdagen vier ik het liefste met…

3

4
   Met de feestdagen is het traditie om lekker te eten. 
  Kies jij voor kant-en-klare maaltijden of kook en bak jij zelf? Wat is het voordeligste?

Ingrediënten voor ‘apple crumble’ toetje: Boodschappenlijstje    
✔  100 gr. bloem   ✔  1 kilo bloem € 0,60
✔  100 gr. suiker   ✔  1 kilo suiker € 0,60
✔  50 gr. boter   ✔  pakje boter (250 gr) € 1,40  
✔  1 kg. appels   ✔  1 kilo appels € 2,50

Kant-en-klare ‘apple crumble’ van € 6,99 nu voor € 4,95 

Hoeveel geld kosten de boodschappen?
 €  
Hoe duur is het zelfgemaakte toetje?
  
Welke aankoop is het voordeligste?

Extra Met de feestdagen kun je bijvoorbeeld ook aardbeien kopen. 
Waarom zijn aardbeien in december duurder dan mandarijnen? 

  Als je moet kiezen, waar kies jij dan voor?
  Let op! Er zijn geen goede of foute antwoorden.

 50 euro contant geld 50 euro op je spaarrekening

 rijk zijn zonder vrienden arm zijn met vrienden

 vandaag één wens over 10 jaar 3 wensen

 20 euro voor jezelf  50 euro voor een goed doel

 1 merk kledingstuk 4 kledingstukken van een onbekend merk

Extra Waar kiest jouw klasgenoot voor? Eén jaar geen internet of één jaar geen geld?
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Een initiatief van uw gemeente in samenwerking met:


