
Week van het geld 2022 
"Van Doekoe tot Digi"
Doen jullie mee?

Gemeente Arnhem
Het is weer zover! Op 28 maart 2022 start voor de 11e inmauet vanhier in genaken
keer de Week van het Geld. De Week van het Geld is
een initiatief van het platform Wijzer in Geldzaken van het Ministerie van Financiën.

Tijdens de Week van het Geld worden er leuke informatieve activiteiten gepland om 
jongeren beter te leren omgaan met geld. Financiële educatie is belangrijk. Het idee: jong 
geleerd is oud gedaan. Leer je op jonge leeftijd hoe je met geld omgaat? Dan helpt dat bij 
je financiële zelfredzaamheid later.

Het platform Wijzer in geldzaken organiseert ieder jaar de landelijke Week van het Geld. 
Zo helpt het scholen en ouders bij de financiële educatie van kinderen en jongeren. De 
gemeente Arnhem ondersteunt dit initiatief en wil er samen met alle scholen in Arnhem 
een groot succes van maken! Doen jullie ook mee?

Dit jaar is het thema 'Van Doekoe tot Digi”. Contant geld is uit, digitaal is in! Geld heeft 
tegenwoordig veel meer verschijningsvormen dan alleen maar muntjes en briefjes. Dit 
brengt nieuwe kansen maar ook gevaren met zich mee. Genoeg reden om daar aandacht 
aan te besteden. Kijk op https://www.weekvanhetgeld.nl/ voor het gehele aanbod.

Meld je school/ klas aan!

Ook in 2022 is er gratis en kant en klaar lesmateriaal waar je gebruikt van kunt maken. 
Het Week van het Geld journaal gaat weer leuke uitzendingen organiseren en de 
gastdocenten van Bank voor de Klas staan weer klaar om de studenten te informeren 
over belangrijke geldzaken. We houden je graag op de hoogte en meer informatie vind je
al op https://www.weekvanhetgeld.nl/.

Iets extra's op jouw school?

Als je jouw klas/ school aanmeldt via https://www.weekvanhetgeld.nl/ maak je kans op 
een extra activiteit op jouw school! Wat dit is houden we nog even geheim....

Vriendelijke groeten

Ahmed Marcouch' 
Burgemeester van Arnhtem

https://www.weekvanhetgeld.nl/
https://www.weekvanhetgeld.nl/
https://www.weekvanhetgeld.nl/

