Lesbrief Mister Cash Spaarpotten Challenge
Inleiding
Financiële educatie is erg belangrijk. Op tijd leren omgaan met geld helpt
voorkomen dat kinderen op latere leeftijd financiële problemen krijgen.
De gemeente Almere heeft daarom voor leerlingen in de onderbouw zes
filmpjes laten maken met Mister Cash. Sommige kinderen hebben Mister
Cash al eens ontmoet in Almere! Mister Cash is een soort Dagobert Duck, die
kan goochelen, maar vooral goed kan omgaan met geld.
Het filmpje over de Spaarpot Challenge is alleen bedoeld voor leerlingen van de onderbouw in
Almere. Tijdens Week van het geld 2021 (22 t/m 26 maart 2021) kan de leerling met de mooiste
spaarpot een prijsje winnen, met natuurlijk ook een verassing voor de hele klas! De Challenge heeft
dus een einddatum, inzendingen die na deze datum binnenkomen worden niet beoordeeld.
Uiteraard staat het u vrij om buiten de Week van het geld 2021, of als u niet in Almere lesgeeft, dit
filmpje toch te gebruiken. Hier zit dan alleen geen prijs aan verbonden. Bekijk ook de overige vijf
filmpjes en de bijbehorende lesbrief. Dit lesmateriaal draagt bij aan de kerndoelen van Oriëntatie op
jezelf en de wereld en kan ook buiten de Week van het geld gebruikt worden. Deze filmpjes zijn goed
te gebruiken in combinatie met de uitnodiging van Mister Cash voor de Spaarpotten Challenge.
Vragen of aanvullingen? Stuur dan een mail naar tbastiaans@plangroep.nl. Veel succes!
Tijdsinvestering
Het filmpje duurt 1,5 minuut, uitleg 15 minuten. Daarna zelf te bepalen hoeveel tijd er beschikbaar
wordt gesteld voor het knutselen van een mooie spaarpot. Dit kan ook als huiswerk meegegeven
worden.
Opdracht
Bekijk met de kinderen het filmpjes en ga aan de slag! Laat de kinderen ieder voor zich een mooie,
handige, leuke, fantastische, kleurrijke, gekke of grappige spaarpot knutselen. Maak een foto van de
spaarpotten (liefst zoveel mogelijke spaarpotten op één foto) en app of email deze uiterlijk 26 maart
2021 naar 06-20938736 of tbastiaans@plangroep.nl. Zet hierbij duidelijk de naam van uw school, de
leerkracht, de klas en de contactgegevens. Er wordt met u contact opgenomen als één van uw
leerlingen een prijs gewonnen heeft.

