Bijlage 1: overige actie ideeën
Voor iedereen:
• Flessenactie: kinderen verzamelen lege flessen. Het statiegeld is voor het goede doel.
Onderbouw:
• Voorleesuurtje: Organiseer een voorleesuurtje. Kinderen betalen een entreeprijs om een
uurtje te luisteren naar een voorleesboek. Kinderen betalen een entreeprijs om een uurtje te
luisteren naar een voorleesboek. De kinderen kunnen dan ook nog wat drinken en wat lekkers
krijgen.
• Heitje voor een karweitje: de kinderen doen een klusje voor andere mensen en in ruil hiervoor
krijgen ze geld voor het goede doel.
Middenbouw:
• Met deze groep kun je iets maken. Hierbij denken we aan: cakejes of iets creatiefs zoals iets
haken, breien, punniken. Dit kunnen ze verkopen op een verkoping van de kerk.
• Voorleesuurtje: Het voorleesuurtje is ook leuk voor kinderen in de middenbouw. Voorleestip:
een boek van J.J. Frinsel.
• Kinderen vertellen wat over de actie op een ouderenmiddag/vrouwenvereniging. Ze
presenteren waar ze geld voor ophalen en zo proberen ze de mensen warm te maken om geld
te geven.
• Heitje voor een karweitje: de kinderen doen een klusje voor andere mensen en in ruil hiervoor
krijgen ze geld voor het goede doel. Denk hierbij aan auto’s wassen, de tuin doen,
boodschappen halen, plastic afval bij de plastic container brengen etc. Brainstorm samen met
de kinderen wat ze nog meer kunnen doen, ze zitten zelf vaak vol goede ideeën!
Bovenbouw:
• Het spel: voor een appel en een ei. De kinderen krijgen een appel en een ei. Deze moet en ze
steeds proberen te ruilen voor iets dat meer waard is. Uiteindelijk hebben ze zoveel opgehaald
wat ze aan het eind van de dag per opbod verkopen voor het goede doel.
• Dit spel is een beetje hetzelfde als ‘voor een appel en een ei’. Je geeft elk kind een bedrag van
bijvoorbeeld €2,-. Zij moeten dit proberen te vermeerderen door dingen te kopen en te
verkopen. Uiteindelijk komen ze nu alleen niet met spullen aan, maar met geld. Voor dit spel
kun je ook een hele week uittrekken.
• De oudste groep maakt iets (cakejes of iets creatief, denk hierbij ook aan handwerken/haken
e.d.), wat ze kunnen verkopen op een verkoping van de kerk.
• Kinderen vertellen wat over de actie op een ouderenmiddag/vrouwenvereniging. Ze
presenteren waar ze geld voor ophalen en zo proberen ze de mensen warm te maken om geld
te geven.

