
 GOOOOO!  
kiNDERPOSTZEGELACTiE 2021

VAN 29 SEPTEMBER
 T/M 6 OKTOBER

JOUW

PERSOONLiJKE CODE

LET’S  



Lever je verkoopbox met ingevulde 

bestelformulieren in bij je leerkracht.

Volg van 10.00 tot 10.15 uur de LIVESTREAM 

met team Dylan Haegens met de bekendmaking

van de eerste winnaars! 

dOnDeRdAg

7 oKt

VeRkOoPtIpS!

Pas op voor 
de hond

Ga niet bij iemand 
naar binnen

Zet je beste 
glimlach op

Blijf je binnen of regent het, stuur dan zoveel 
mogelijk mensen jouw persoonlijke videobood- 
schap om digitale bestellingen op te halen

Houd indien nodig 
1,5 meter afstand

Ga je in het weekend 
op bezoek? Neem je 
verkoopbox mee!

Met z’n tweeën op 
pad is wel zo gezellig

Neem geen 
contant geld aan

actiekpz.nl

gOoO!

Belangrijke informatie voor je ouders/
verzorgers.

Log met je schoolgegevens en 
persoonlijke code in op Mijn 
Kinderpostzegelactie.

Upload alvast je persoonlijke 
videoboodschap om ook digitaal langs 
de deur te gaan.

Bekijk de uitlegvideo’s.

Breingame.

Ga naar www.actiekpz.nl

LaAtStE 

vErKoOpDaG!

6 oKtwOeNsDaG

LeT’s

Vandaag krijg je van je leerkracht de verkoopbox 
en bestelformulieren uitgedeeld. 

Log in op Mijn Kinderpostzegelactie, deel je 
persoonlijke videoboodschap via 'Mijn webshop' en 
haal zo veel mogelijk digitale bestellingen op.

Houd je verkopen bij.

Speel vanaf vandaag dagelijks de breingame 
en ga op zoek naar het juiste woord! 

29 sEpT
wOeNsDaG

StArT aCtIe!

Vanaf 12.00 uur kun je beginnen met verkopen! 

vAnAf wOeNsDaG

22 sEpT

Super tof dat je meedoet aan de 
Kinderpostzegelactie 2021! We 
kunnen je hulp goed gebruiken. 
We gaan namelijk dit jaar zo veel 
mogelijk geld inzamelen voor alle 
kinderen die wel wat extra kracht 
kunnen gebruiken. Omdat ze een 
moeilijke of stressvolle periode 
hebben gehad, door coronamaatre-
gelen en de lockdown. Het afgelopen 
jaar is het voor iedereen in 
Nederland best wel moeilijk 
geweest. Waarschijnlijk ook voor jou. 
Speel daarom de breingame. Je 
komt meer te weten over wat 
emoties en gevoelens zijn, hoe je 
deze kunt herkennen en benoemen 
maar ook hoe je hiermee om kunt 
gaan. En misschien gee� jou dat al 

Hey mensen! 
Breinkapitein Dylan hier! 

LeEs dEzE bElAnGrIjKe InFoRmAtIe 
sAmEn mEt jE oUdErS/vErZoRgErS

Ik wil een persoonlijke videoboodschap maken 
en daarmee digitaal langs de deuren gaan! 

Ik wil of mag geen persoonlijke videoboodschap van 
mijn ouders/verzorgers maken. Geen probleem! 
In dat geval zien jouw kopers een andere leuke video 
die wij voor je hebben opgenomen! 

Ga naar actiekpz.nl en log 
met je schoolgegevens en 
persoonlijke code in op Mijn 
Kinderpostzegelactie. Je 
vindt deze gegevens op de 
voorkant van deze kaart. 

Lees samen met je 
ouders/verzorgers over 
het gebruik persoonsge-
gevens kids. Hierin staat 
wat er met jouw gegevens 
en video’s gebeurt.

Ga naar 'persoonlijke 
videoboodschap'.

Je ouders/verzorgers 
ontvangen een e-mail en 
geven toestemming door 
op de link in de e-mail te 
klikken.

Je kunt nu je video’s 
opnemen. Bekijk de tips 
van Dylan in de video ’Hoe 
maak ik een persoonlijke 
videoboodschap?’

Upload je video’s. Je 
ouders/verzorgers krijgen 
automatisch een e-mail 
met daarin een link naar 
jouw video’s. Deze kunnen 
zij goed- of a�euren.

Hebben je ouders de video’s 
goedgekeurd? Dan kun jij je 
persoonlijke videoboodschap 
in een linkje verspreiden 
vanaf 29 september 12.00 
uur. Zo ga je digitaal langs de 
deuren om leuke Kinderpost-
zegelproducten te verkopen!

nEejA

sTaP 1 sTaP 2 sTaP 3

sTaP 5 sTaP 6 sTaP 7 sTaP 8

Stuur een e-mail naar je 
ouders/verzorgers waarin je 
laat weten dat jij graag een 
persoonlijke videoboodschap 
wilt opnemen en dat je daar 
hun toestemming voor nodig 
hebt. Je hebt daarvoor alleen 
het e-mailadres nodig van 
één van je ouders/verzorgers.

sTaP 4

wat extra mentale kracht.
Oh en dit jaar kun je ook digitaal 
langs de deuren met een persoon-
lijke videoboodschap. Je kunt 
natuurlijk niet zomaar video's 
maken van jezelf en versturen. 
Daar moeten je ouders/verzorgers 
toestemming voor geven. Het is 
daarom belangrijk om de video's 
samen met je ouders te maken en 
te uploaden. Lees de volgende 
informatie goed door samen met 
je ouders/verzorgers. 

Heel veel succes en ik zie je op 
actiekpz.nl!

Laterrrrrr! Dylan H. UpLoAd jE pErSoOnLIjKe vIdEo-
bOoDsChAp oM oOk dIgItAaL 
lAnGs dE dEuReN tE gAaN! 
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Op donderdag 7 oktober maken wij tijdens de 
livestream de winnaars bekend van de online 
meet & greet met Team Dylan Haegens en de  
3 winnaars die op schoolreis mogen naar CORPUS. 
Op dinsdag 9 november maken wij de overige 
winnaars bekend. 

Voor de 2 groepen met het hoogste 
gemiddelde aantal digitale verkopen. 
Digitale verkopen worden opgehaald 
via de QR-code op de verkoopbox en 
via ‘mijn webshop’. 

Voor de 7 groepen met het hoogste 
gemiddelde aantal verkopen. 
Daarnaast loten wij uit alle juiste 
inzendingen van de breingame  
3 winnaars die ook met hun hele groep 
op schoolreis naar CORPUS mogen. 

• Voor de 10 daaropvolgende 
groepen met het hoogste 
gemiddelde aantal verkopen 
(plaats 8 t/m 17);

• Voor 15 groepen van scholen die 
voor de 5e, 15e en 25e keer meedoen 
(per categorie 5 schoolreizen).

VRagEn?
NEEM CONTaCT OP via:

06 - 86 82 55 56 071 - 525 98 25 aCTIEkPZ.NL inFO@KINDERPOSTZEGELS.NL

Kinderpostzegels doet al het mogelijke om de 
privacy te waarborgen.

Het is mogelijk dat de videoboodschap door 
kijkers kan worden aangemerkt als “ongepast”. 
Kinderpostzegels zal de video blokkeren en 
kan contact opnemen via het bij ons bekende 
e-mailadres van de ouders/verzorgers.

Steekproefsgewijs worden de video’s bekeken 
door een medewerker van Kinderpostzegels of 
ze geschikt zijn om te versturen.

Video’s die niet worden goedgekeurd door 
ouders/verzorgers worden niet openbaar 
gemaakt en worden direct verwijderd uit  
onze database.

Het is mogelijk om toestemming voor een 
video weer in te trekken. Stuur een e-mail  
naar info@kinderpostzegels.nl en laat weten 
om welke video het gaat.

Alle geüploade video’s van kinderen en  
e-mailadressen van ouders/verzorgers worden  
11 oktober 2021 door Kinderpostzegels  
verwijderd.

gOED Om TE WETEn vOOR OUDERS/vERZORgERS

OP EEn TE gEkKE PRiJS!
mAak MET JE gROEP kanS

BEKiJK DE vOORWaARDEn

     OP ACTiEKPZ.nL

ONLinE mEET & GREET MET  
TEaM DyLAN HAEgEnS

vERZORgDE SCHOOLREiS 
naAR CORPUS

WOW!

10 x

SChOOLREIS naAR kEuZE

COOL!

25 x

aWESOME!

TEaM DyLan HAEgEnS2 x


