
Inleiding
  Op school wordt gewerkt aan de lessen van Wijzer in 

Geldzaken. Het doel van deze lessen is fi nancieel bewust-
zijn bij kinderen ontwikkelen. Het is belangrijk dat ouders 
hun kinderen in deze ontwikkeling begeleiden. Daarom 
zijn er naast de lessen op school ook thuisopdrachten, 
waaraan u samen met uw kind kunt werken.

 In de klas is gewerkt aan de volgende doelen:
•   Het verkennen van waarde van voorwerpen.
•   Het kennis maken met de begrippen duur en goedkoop

  Omdat kinderen in groep  en  nog niet kunnen lezen, 
hebben zij uw hulp nodig bij het maken van de opdrach-
ten.  Kinderen in groep  en  kunnen tellen tot . De 
notatiewijze van geldbedragen, met de centen achter de 
komma leren kinderen pas in groep . U kunt uw kind 
helpen door samen te ontdekken dat je naar het getal 
voor de komma kunt kijken om te bepalen hoe duur een 
cadeautje ongeveer is. 

  Als uw kind het tellen nog moeilijk vindt, dan kunt u sa-
men met het kind met echte euro’s tellen. 

  U kunt het zelf spannender maken door uw kind vragen te 
stellen.

Bij thuisopdracht 1
Noem twee kenmerken in plaats van één:

Gebruik woorden die uw kind misschien nog niet kan 
lezen, maar die het wel kent uit de spreektaal. Gebruik 
bijvoorbeeld het woord ‘cadeau’ in plaats van ‘pakje’. 

Bij thuisopdracht 2
Noem twee kenmerken in plaats van één:

Cadeautjes 
van de Sint
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       www.weekvanhetgeld.nl
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Kies een groot cadeau dat duur is.
Kies een klein cadeau dat duur is.

Kies een groot cadeau dat goedkoop is.
Kies een klein cadeau dat goedkoop is.
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Kijk in het boekje. Knip en plak.

Pakjes van Sint
Dit heb je nodig:
• een boekje met speelgoed
• een schaar
• plaksel

Doe het samen!
Kijk in het boekje. Knip en plak.
Een duur pakje
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met je ouders!
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Kijk in het boekje. Knip en plak.
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Een goedkoop pakje
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