Bespaar energie én geld met een

superleuk spel voor het hele gezin

De volgende ronde start 8 oktober.
Doe gratis mee!
Ga op lampenjacht, stekker-expeditie en meer in een spel van vijf weken.
Praktisch, leuk en leerzaam: www.juniorenergiecoach.nl

Speciale aflevering Varkentje Rund
Ome Koos schrikt zich een hoedje.
Varkentje Rund, Ome Kees en Ome Koos
verbruiken thuis veels te veel energie.
Varkentje Rund weet de oplossing...

Opdracht: Expeditie-Stopcontact?
Hoeveel stopcontacten hebben jullie in huis? Doe een gok en ga dan op
expeditie in alle kamers en tel de stopcontacten.

In ons huis zitten

stopcontacten

In welke kamer zitten de meeste stopcontacten?

De meeste stopcontacten zitten in

Energieweetje: Actie voor je accu!
Gaat de accu van jouw telefoon of tablet ook steeds sneller leeg? Let dan
goed op. Vroeger was het voor de accu beter om hem pas op te laden
wanneer hij helemaal leeg was. Maar voor de accu’s van tegenwoordig
klopt dat niet meer. Die blijven juist langer goed wanneer je ze niet helemaal leeg laat gaan. Leg je apparaat dus aan de lader als er 40% energie in
zit. Dan gaat hij langer mee!

Nee

Met deze speciale kennismaking kun je al een beetje
meedoen met Junior Energiecoach. En als je hieronder
meer dan twee keer "Ja" antwoordt, dan vind je het vast
leuk om echt mee te gaan doen. Geef je dan snel op via
www.juniorenergiecoach.nl

Ja

Junior Energiecoach Test

v

x

Ik vind geheime opdrachten en challenges leuk.
Ik vind woordzoekers, breinbrekers en andere puzzels leuk.
Ik vind bezig zijn met energie leuk.
Ik vind winacties leuk.
Ik vind interessante en slimme weetjes over energie leuk.
Ik vind Varkentje Rund leuk.

Bespaar energie én
geld met een superleuk spel
Welke apparaten slurpen de meeste stroom?
Hoeveel lampen branden er in jouw huis?
Het gratis spel Junior Energiecoach daagt jou en je gezin (kinderen ca.
7-12 jaar) uit. 5 weken lang 15-30 minuten per week. Met challenges,
winacties, puzzels, spelletjes en proefjes ontdek je waar jullie kunnen
besparen. Wedden dat jij straks ook zegt: ‘Met energie kun je lachen!’
Schrijf je uiterlijk 3 oktober in op onze website.
In de week van 4 oktober krijg je van ons het startpakket.
We beginnen op 8 oktober.

www.juniorenergiecoach.nl

