
WAT GA JE DOEN? 
1  Kleur de afbeeldingen op deze plaat
2   Knip langs de stippellijn uit
3  Prik de gleuf waar het geld in moet
4   Vouw de randjes langs de dikke lijn en 

richt je klaslokaal in
5  Lijm de plakranden goed vast

Als je klas helemaal mooi is ingericht, 
ga dan naar mensen die je goed kent en 
vraag of je ze in je klas willen kijken. Vraag 
of ze geld in de rugzakken willen doen 
voor de school van de juf of meester in 
arme landen.

Je gespaarde geld is welkom op IBAN NL64 RABO 
0385 4870 88 van Woord en Daad in Gorinchem 
o.v.v. Bouwplaat 2016-2017. 

Wat fijn dat jij een goede juf 
(of meester) in je klas hebt. 
Dat is lang niet overal zo. Wij 
willen graag dat kinderen 
in andere landen ook een 
goede juf of meester voor de 
klas krijgen. Help jij mee?

WAT HEB JE NODIG?

Schoenendoos

Lijm
Schaar en            prikpen

Kleurpotloden  
of viltstiften

WIST JE DAT?
In sommige landen lijkt het klaslokaal 
best op dat van jou. In een land als 
Haïti hebben scholen veel minder 
spullen om mee te werken. 
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Plak deze kant stevig tegen 
je schoenendoos vast.

www.geefzeeentien.nl

.

1. Kleur de afbeeldingen op deze plaat.
2. Knip of prik langs de stippelijn uit.
3. Vouw de randjes langs de dikke lijn.
4. Richt je klaslokaal in.
5. Lijm de plakranden goed vast.

Als je klas helemaal mooi is ingericht, 
kun je vragen aan je gezinsleden of ze in 
je klas willen kijken. Vraag of ze geld in 
de rugzakken willen doen voor kinderen 
die graag naar school willen, maar geen 
sponsor hebben. Of vraag of je een klein 
klusje mag doen en stop dit geld in de 
rugzakken.
Maak het geld over op IBAN NL64 RABO 
0385 4870 88 o.v.v. Project Kinderhulp.
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Plak deze kant stevig tegen 

je schoenendoos vast.

www.geefzeeentien.nl

Door het coronavirus krijgen wereldwijd 

veel kinderen, net als jij, thuisonderwijs.
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