“De Hapjeswereld”
Wat is er mooier dan kinderen aan te spreken op hun creativiteit, hun doorzettingsvermogen en hun
dromen? Ondernemen past bij de Nederlandse cultuur. Kinderen nemen ook steeds jonger deel aan
het geldverkeer. De wereld van het bedrijfsleven. Wat weten de kinderen daar nu van? Nog weinig,
dat is duidelijk. Maar zij zijn wel de ondernemers van de toekomst. Ondernemen is dus jong geleerd
oud gedaan.
De kinderen leren op verschillende vakgebieden met meesterlijk ondernemen. Zo zijn ze bezig met
de financiën. Ze leren hoe ze winst kunnen maken of dat je anders verlies maakt. Ook leren ze op het
gebied van taal en spelling hoe ze mensen kunnen informeren door bijvoorbeeld een nieuwsbrief te
maken. Dan zijn ze ook nog bezig met het vak begrijpend lezen: ze moeten bijvoorbeeld heel goed
recepten kunnen lezen.
Wij willen de kinderen op een plezierige en leuke manier kennis laten maken met ondernemen. Zoals
jullie waarschijnlijk wel weten hadden we in het verleden een bedrijfje genaamd: “Sjacolade”
Ieder schooljaar bakte een groep kinderen iets lekkers wat ze vervolgens verkochten.
Twee jaar geleden hebben we besloten het project wat breder te benaderen.
De leerlingen organiseerden een hapjesmarkt : ”De Biohap” en vorig schooljaar een High tea.
Dit is zo goed bevallen dat we besloten hebben ook dit schooljaar een hapjesmarkt te organiseren en
wel een culturele markt. “De Hapjeswereld”.
We hebben een werkgroep samengesteld die bestaat uit zes leerlingen van de groepen zeven en acht
en een aantal leerkrachten die de leerlingen ondersteunen. Deze groep organiseert, bereidt voor,
informeert ouders ect. Alle andere groepen zijn bij het project betrokken omdat iedere leerkracht
met zijn/haar groep hapjes maakt voor “de Hapjeswereld”
Uiteraard hopen we dat we hiermee winst gaan maken!!
De opbrengst van deze actie wordt als volgt verdeeld. 1/3 deel van de opbrengst gaat naar het goede
doel: KWF Kankerbestrijding. 2/3 deel van de opbrengst wordt verdeeld over de groepen.
Leerkrachten kunnen hiervan in overleg met de leerlingen, iets kopen wat de groep ten goede komt.
We hopen u allen te zien op woensdag 14 maart 2018 van 15.00 uur tot 16.30 uur.
Vriendelijke groet,
De werkgroep Meesterlijk Ondernemen in Drenthe.
Hier volgt een berichtje van de kinderen van de werkgroep Meesterlijk Ondernemen in Drenthe:
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van de Apollo. Wij organiseren een hapjesmarkt. De
Hapjeswereld gaat de markt heten. Het wordt georganiseerd door juf Laura, juf Annelies, Fynn,
Hassan, Lisa, Dominique, Bjorn, Ricardo, en Danique.
Het is op 14 maart van 15.00 uur tot 16.30 uur. Het is bij de Zon in het MFC. U komt wel gewoon bij
de ingang van de school naar binnen. We werken dit jaar met stempelkaarten. Een kaart voor drie
hapjes kost 3 euro en een kaart voor 6 hapjes kost 5 euro. De ouderraad heeft geld beschikbaar
gesteld voor muzikanten en zij zorgen voor een kraam met limonade en Arabische thee. Er is ook een
prijsvraag. We hopen dat jullie allemaal komen.
Vriendelijke groet, de kinderen van de werkgroep.

