STICHTING LEERGELD
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GROEP 8

DE GRIEZÈLLIGSTE MUSICAL
VOOR SCHOLEN MET LEF!
: NIET VOOR WATJES!
Deze musical is voor elke groep 8 die
op een bijzondere manier afscheid
wil nemen, maar daarbij ook oog
heeft voor de wereld om zich heen.
Zo telt iedere schoolklas 2 tot 3 leerlingen van wie de ouders moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te
knopen. Omdat hun ouders weinig
geld hebben, kunnen deze kinderen
bijvoorbeeld niet mee op schoolkamp, hebben zij geen fiets om mee

naar school te gaan of kunnen zij
niet op voetbal of muziekles. Stichting Leergeld wil dat álle kinderen
kunnen meedoen en is er om deze
ouders en kinderen te helpen! Maar
nog niet iedereen kent Stichting
Leergeld. Om meer aandacht te
vragen voor het werk van Stichting
Leergeld heeft Paul van Loon een
groep 8 musical geschreven over de
familie RIP, bekend van zijn boeken’.

“MIJN UITDAGING WA
S OM EEN SPANNEND
E EN LEUKE GROEP 8
MUSICAL TE SCHRIJ
VEN DIE OOK OVER AR
MOEDE EN SOCIALE
UITSLUITING GAAT.
MIJN BIJZONDERE
FAMILIE RIP BLEEK
DAARVOOR ZEER GESC
HIKT. STOERE TEKSTE
N EN ROCKMUZIEK
MAKEN HET EINDRE
SULTAAT GRUWELIJ
K GRIEZÈLLIG!”
Paul van Loon

Win

STICHTING LEERGELD
In Nederland groeit 1 op de
12 kinderen op in armoede. Deze
kinderen kunnen om financiële
redenen niet meedoen aan
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij
staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil deze
kinderen mee laten doen!
Via meer dan 100 lokale Leergeld
stichtingen, die samen actief zijn in
74% van alle Nederlandse gemeenten,

biedt zij deze kinderen kansen om
te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten.
Stichting Leergeld biedt een springplank, waardoor zij opbloeien,
kennis en vaardigheden ontwikkelen
en eigenwaarde krijgen.

Meer informatie: www.leergeld.nl

Foto: © Tuffcat Media

PAUL VAN LOON
Paul van Loon is een schrijv
er van boeken
voor kinderen van 7 tot 99
jaar. Hij
is vooral bekend door zijn
boeken
over Dolfje Weerwolfje, Foe
ksia
de miniheks, de Griezelbu
s en
de familie RIP.

“IK VOND LEA EEN GR
APPIGE ROL OMDAT
IK HET ECHT
GROOT KON SPELEN.
DE MAKE-UP WAS HE
EL APART,
MAAR DAT MAAKTE
MIJN ROL NOG LEUK
ER. OOK
VOND IK HET GOED
DAT DE STICHTING
LEERGELD
VOORKWAM IN DE MU
SICAL. IK DENK DAT
HIERDOOR
ZEKER KINDEREN KU
NNEN WORDEN GEHOLPE
N.”
Nina, Basischool Schreu
der, Amsterdam
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Meer weten? Kijk op

ep8musical

www.leergeld.nl/gro

is een
samenwerkingsproject
van Stichting Leergeld,
Paul van Loon, Uitgeverij
Leopold en Fablefactory
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