Beste ouder/verzorger,
Op woensdag 27 september gaat de allergrootste scholenactie van Nederland weer van start:
de Kinderpostzegelactie. Grote kans dat u hier zelf als kind ook aan mee heeft gedaan. Dit
jaar is het namelijk het 69e jaar dat de actie plaatsvindt. In al die tijd is er eigenlijk weinig
veranderd. Kinderen zetten zich nog steeds in voor andere kinderen, door producten te
verkopen. Wel hebben we de actie wat meer van vandaag gemaakt.
Veranderingen Kinderpostzegelactie
• bestellingen worden per post geleverd, kinderen hoeven dat niet meer zelf te doen;
• het productaanbod is groter dan alleen postzegels;
• bekende YouTuber Dylan Haegens geeft uw kind leuke en leerzame tips;
Nieuw dit jaar: de bestel-app
Dit jaar kunnen kinderen ook met de bestel-app op hun telefoon verkopen! Dat maakt het
verkoopproces voor uw kind, leerkracht en kopers namelijk stukken makkelijker.
We hebben de app zo gemaakt, dat uw kind op pad kan zonder actieve internetverbinding.
De app slaat de bestellingen op en zodra uw kind (thuis) weer wifiverbinding heeft, worden
alle bestellingen automatisch naar ons doorgestuurd. U hoeft zich dus geen zorgen te maken
over extra telefoonkosten. Op de achterzijde van deze brief vindt u hoe meedoen met de app
werkt.
Uw toestemming
Uiteraard bepaalt u of uw kind mag meedoen via de bestel-app. Wilt u dit liever niet? Dan is
deelname op de oude bekende papieren manier ook gewoon mogelijk.
Win win
Hoe uw kind ook meedoet aan de Kinderpostzegelactie, deelname wordt een unieke
belevenis. Daarnaast draagt uw kind bij aan het verbeteren van de leefsituatie van 400.000
kinderen in zowel Nederland als het buitenland. Kortom, iedereen wordt er beter van!
Met vriendelijke groet namens team Kinderpostzegels,
directeur Jeroen den Tex

Meedoen met de
bestel-app:
1

Zoek in de Apple Appstore of Google Play naar Kinderpostzegels.

2

Download de app.

3

Start de app en vul de gevraagde gegevens in.
NAAM SCHOOL/GROEP: selecteer de woonplaats en de naam van de school
plus de naam van de groep.
NAAM: naam van uw kind.
BRIGADE: dit kan uw kind samen met kinderen uit zijn of haar klas bepalen.
Er zijn drie brigades: geel, blauw en groen (hoeft niet direct te worden ingevuld).

4

U kunt nu al zien welke producten er dit jaar te koop zijn en uw kind kan
alvast oefenen. De verkoop start woensdag 27 september om 12.00 uur!

PS: Heeft u nog vragen?
Raadpleeg onze website www.kinderpostzegels.nl/faq of bel 071-5259825
(maandag 25 sept. t/m woensdag 4 okt. van 9:00 tot 21:00 uur).
U kunt ook mailen: info@kinderpostzegels.nl

