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JOUw INLOgGEGEVENS 

    vOOr ‘MIJn aCTIe’  

 OP aCTiEKPZ.nL



VaNaF vrijDaG  

 23 SePTEMber
Ga naar actiekpz.nl
  Klik op ‘Mijn Actie’ en log in 

met je inloggegevens.

  Hebben je ouders/verzorgers 

nog vragen? Hier vinden ze 

het antwoord.

 
 Laatste verkoopdag

  Dit is je kans om nog iets te verkopen 

en de game te spelen. Hoe meer 

medailles jullie verdienen, hoe meer 

kans op een prijs!

Gewonnen?
  Kijk vandaag om 11.00 uur met je groep naar 

de laatste dagupdate op actiekpz.nl. Wat is het 

eindresultaat en wie zijn de eerste winnaars? 

  Heb je ingevulde bestelformulieren?  

Lever ze in bij je leerkracht.

  VErKOOPTiPS

Bel aan met je 

grootste glimlach.

Ga je met z’n tweeën 

op pad, verdeel dan de 

taken en wissel af.

Er is voor iedereen iets 

leuks te koop – dus ook voor 

mensen die géén postzegels 

nodig hebben.

Komt er bezoek of ga je 

zelf op visite? Neem je 

verkoopmap mee!

Familie of vrienden ver weg?  
Deel (samen met je ouders)  
jouw verkooplinkje bij ‘Mijn Actie’ 

op actiekpz.nl via een e-mail of 

appje. Zo kunnen mensen digitaal 

bij jou bestellen.

X

Kijk uit voor de hond!

WOenSDag  

2 8 SePTEMber

Vandaag krijg je jouw verkoopmap 

met persoonlijke QR-code. 

Vanaf 12.00 uur kun je beginnen  

met verkopen.

Game mee vanaf vandaag en 

wie weet wint jouw groep een 

superprijs!

  STarT aCTiE!

wOENSDaG  

  5 OKTOber

      DONDerDaG  
  6 OKTOber
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GaaN We!

actiekpz.nl



. 

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de gegevens van onze bestellers en werken volgens AVG-wetgeving. De verwerking en het gebruik van deze gegevens voldoen aan de 
daarvoor gestelde eisen. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Dit geldt natuurlijk ook voor de gegevens van leerlingen en scholen. Op kinderpostzegels.nl/privacy 
lees je er alles over.  

Op woensdag 28 september gaat de allergrootste scholenactie van Nederland van start:  

de Kinderpostzegelactie. Grote kans dat je hier zelf als kind ook aan hebt meegedaan.  

Elk jaar doen kinderen met veel trots en enthousiasme mee aan de Kinderpostzegelactie.  

Want kinderen vinden het fijn om andere kinderen te helpen.

Belangrijk om te weten

inFOrMaTiE vOOr OUDerS/verZOrgerS

   MEer weTen? KIJK OP  

    aCTiEKPZ.nL
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 

2022 is bestemd voor kinderen die zó veel 

aan hun hoofd hebben dat ze vastlopen op 

school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen 

thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt 

deze kinderen niet het beste uit zichzelf te  

halen. Stichting Kinderpostzegels geeft 

‘wind mee’ en helpt deze kinderen met 

begeleiding of een speciale training.  

Zodat ook zij weer met een vrij hoofd  

naar school kunnen. 

  Je kind krijgt een verkoopmap, met 

daarin alles wat hij nodig heeft om te 

verkopen. 

 

  Bestellen gaat via de persoonlijke 

QR-code op de verkoopmap van je 

kind. De koper scant de code met zijn 

eigen telefoon. Eventueel mag ook een 

bestelformulier ingevuld worden. Je kind 

levert die na de actie in bij de leerkracht.

  Betalen werkt vervolgens digitaal of via 

een machtiging. Je kind gaat dus niet 

met geld over straat. 

   

De bestellingen versturen we per post. 

Je kind hoeft die niet rond te brengen.

  Familie of vrienden ver weg? Deel 

samen met je kind het verkooplinkje 

bij ‘Mijn Actie’ op actiekpz.nl via een 

e-mail of appje. Zo kunnen mensen ook 

digitaal bij je kind bestellen.

  De kinderen spelen als beloning  

ook een online game (alleen 

beschikbaar tussen 09.00 en  

21.00 uur). Bovendien maken ze 

daarmee kans op een schoolreis  

naar NEMO Science Museum.

  Kijk vooral eens met je kind mee op 

actiekpz.nl, en lees meer bij ‘Voor 

ouders’. 

GeeF

WiND Mee
KiNDereN

iEDEr KinD MeT Een vrij hOOFD naar SChOOL



Vragen?
NEeM CONTaCT OP via:

06 - 86 82 55 56 071 - 525 98 25 aCTIeKPZ.NL inFO@KINDerPOSTZEGELS.NL

Kijk op actiekpz.nl voor de voorwaarden.

Ontdek zelf hoe fascinerend wetenschap en 
technologie zijn en ervaar het bijzondere van 
alledaagse dingen, in NEMO Science Museum 
in Amsterdam.

Maak kans op een bijdrage voor  

een schoolreis naar keuze.

WaT KUN Je

WiNNeN?!
21x SChOOLreIS naar  
 NEMO SCiENCe MuSEUM

25x SChOOLreIS naar KeuZE

 
 

  VErKOPen + SPELEN = MeDaILLeS winNEN
DOe MeE MeT De gaMe  

Maak kans op een superprijs
Jij speelt toch ook mee in de online game* op actiekpz.nl? Speciaal 

voor alle groepen die meedoen aan de Kinderpostzegelactie! 

Je krijgt superkrachten in het spel door iedere dag te verkopen. 

Verdien medailles met jouw groep en maak zo kans op een 

superprijs. Kijk ook elke dag met de groep naar de dagupdate op 

actiekpz.nl. Daar zie je hoeveel jullie verkocht hebben en welke 

medailles jullie al hebben behaald. Doe mee!

Ga naar aCTiEKPZ.nL EN SPEeL MeE

actiekpz.nl

De game duurt ongeveer 2 minuten per keer. Je kunt spelen tussen  
09.00 en 21.00 uur. Overleg met je ouders/verzorgers wanneer en 
hoe lang je mag spelen.
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