
14:00-17:00 uur
- Money Theater workshop
- Portemonnee workshop
- Sapfiets
- Money Wheel
- Money Talk

Kijk voor het uitgebreide
programma op de
achterkant van deze flyer!

Aanmelden
Aan de Money Theater workshop
kunnen 25 kinderen mee doen en
vol = vol. Wil je zeker weten dat je
mee kan doen? Meld je dan aan
via lotte@themoneyschool.nl
Wij zorgen dat er voor jou een
plekje is!

29 MAART 2023
Jeugdland

A
GREAT

DAYMON€Y

Iedereen van 8 tot 12 jaar is welkom! 

We maken er een gezellige middag van met allerlei leuke
activiteiten. Je kan een portemonnee komen maken, zelf een
smoothie maken op een fiets of aan het Money Wheel
draaien! Ook zijn er theaterdocenten aanwezig die samen
met jou gaan oefenen zodat jullie aan het eind van de
middag een leuke Money Theater voorstelling kunnen laten
zien aan jong en oud. 

Aan de vaders, moeders, opa's en oma's is ook gedacht. Er
wordt namelijk een Money Talk georganiseerd waarin
gesproken wordt over financiële bewustwording, financiële
weerbaarheid en financiële opvoeding. Dit alles uiteraard op
een laagdrempelige manier. 

KOM JIJ OOK?

Aanmelden of meer weten?
Mail naar  lotte@themoneyschool.nl



13:45 Inloop
14:00 1e ronde portemonnee workshop
14:00 1e ronde Money Wheel

14:30 2e ronde portemonee workshop
14:30 2e ronde Money Wheel

15:00 3e ronde portemonnee workshop
15:00 3e ronde Money Weel

 

Money Talk
voor vaders/moeders/verzorgers

Portemonnee
maken en Money
Wheel

29 MAART 2023
Programma

13:45 inloop
14:00 kennismaken
15:00 oefenen voorstelling
16:00 voorstelling Money Theater voor jong en oud

Er is plek voor 25 kinderen en vol = vol. Wil je zeker
weten dat je mee kan doen aan de theaterworkshop?
Meld je dan aan via lotte@themoneyschool.nl 
Wij zorgen dat er voor jou een plekje is!

Money Theater workshop

Aanmelden of meer weten?
Mail naar lotte@themoneyschool.nl

Mede mogelijk
gemaakt door:

13:45 inloop
14:00 Money Talk 1
15:00 Money Talk 2

De hele middag staat er een sapfiets waarmee jij een
heerlijke en gezonde smoothie kunt verdienen!

Sapfiets

Adres
Doe jij ook mee? Kom dan op woensdagmiddag 29
maart naar Jeugdland aan de Valentijnkade 131 in
Amsterdam.


