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Met klusjes in huis verdien je een extra centje bij voor 

jouw spaardoel. Tel aan het einde van de week op wat 

je hebt verdiend. Tip: vraag je ouders om het samen met 

het zakgeld op jouw Jongerengroeirekening te storten!

4-5 jaar oud
Boodschappen helpen opruimen
Tafel schoonvegen
Tafel dekken
Tafel afruimen
Planten water geven
Wasgoed sorteren op kleur
Handdoeken opvouwen
Onkruid uit de grond trekken
Bed opmaken
Huisdier voeren

6-8 jaar oud
Vaatwasser leegruimen
Helpen koken 
Vegen of stofzuigen
Schone was opvouwen
Schone was opbergen
Was ophangen
Vaatwasser uitruimen
Bladeren harken
Afstoffen
Beeldschermen schoonmaken 

9-11 jaar oud
Vaatwasser inruimen
Eigen lunch klaarmaken
Simpele maaltijd koken
Keuken schoonmaken
De hond uitlaten
De auto schoonmaken
Vuilnis naar buiten zetten
Toilet schoonmaken
Vloerkleden stofzuigen
Kamer grondig opruimen 

12 jaar en ouder
Koelkast  schoonmaken
Badkamer schoonmaken
Beddengoed verschonen (alle bedden)
Gras maaien
Boodschappen doen
De was doen
Dweilen
Ramen lappen
Strijken
Oppassen op broers of zusjes 


