
 

Doe mee met de Challenge ‘Geen armoede’! 
 

Heb jij dat ook, dat je merkt dat er nu meer kinderen opgroeien in armoede? Heb jij dat ook, dat je zelf wilt 

bijdragen aan het stoppen van armoede? Maak jij je soms zorgen over de problemen in de wereld of voel je 

soms onmacht? Jij hebt juist de toekomst, dus doe mee met onze Challenge! 

 

 

De Challenge is een online opdracht waarbij we je vragen om mee te denken over de oplossing van een 

probleem. In de derde challenge vragen we om ideeën te bedenken voor het armoedeprobleem. Ook in 

Nederland zijn er veel gezinnen waar geen geld is voor boodschappen of om te kunnen sporten. Wat kunnen 

we eraan doen zodat alle kinderen in Nederland voldoende geld hebben om hier fijn te kunnen leven? 

 

Bekijk hier het filmpje over het werelddoel ‘geen armoede’!   
 

Meedoen met de Challenge? Zo werkt dat! 

Je kunt je aanmelden via dit formulier. Dat kan tot 28 januari. Hierna krijgen jij en je juf of meester een mail 

met meer informatie. Elke week kun je online hulp vragen voor de uitwerking van jouw idee. Je wordt online 

begeleid door juffen en meesters van plusklassen in het HB Atelier. Jouw uiteindelijke idee stuur je voor 15 

april in. Een jury kiest vervolgens een paar prijswinnaars!  

De Challenges zijn bedoeld om kinderen, met name uit de bovenbouw van de basisschool, extra uitdaging te 

bieden. Maar iedereen kan en mag meedoen. 

 

Een betere wereld voor jou en mij 

Onze Challenge is gekoppeld aan de 17 Werelddoelen. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 

2030 een betere plaats is om in te leven. Een wereld, waarin minder honger is. Een wereld waarin we goed 

voor elkaar zorgen. Een wereld waarin landen samenwerken aan gezondheid en zorgen voor goed onderwijs. 

Een betere wereld dus, voor jou, voor mij en voor iedereen.  

 

 

Het HB Atelier is een initiatief van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 

(SWV PO 30 06). Meer- en hoogbegaafdheid is een van de speerpunten uit het 

ondersteuningsplan 2019-2023. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1Ilz2nXbEXg
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7-u-xNLDAU2CWCsEk2xcPKcGANfYwUdEk3hQJ0fkfw9UREUwNkhLVjZSMTA4NTZLSzJZU0NSMVhTNC4u
http://www.swvpo3006.nl/

