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Nieuwsbrief
Nieuwe pagina’s

Jaargang 2012, december

Omdat er altijd actuele pagina’s zijn op Leren door Spelen is er
een speciale pagina met daarop Een overzicht van wat actueel
en nieuw is, is verzameld op de “Wat is nieuw op Leren door
Spelen?” Sla die op onder je favorieten!
Sneeuwpret

De koudste periode van het jaar is weer begonnen. Buiten is het
koud. Het is al vroeg donker. De dagen zijn kort. De eerste
sneeuw is alweer gevallen. Voor leuke sneeuwpret-ideeën maar
ook knutselideetjes en korte winterfilmpjes kijk je op Leren
door Spelen.

Jippie, het heeft gesneeuwd!

Nieuwsbrief - Spotlight
Wist je al dat je ons kunt volgen
op Facebook en Twitter?

Sinterklaas is weer terug naar Spanje, Kerst komt eraan

Sinterklaas was weer een leuke periode. Hopelijk heeft iedereen
op pakjesavond een cadeautje gekregen waar hij of zij erg blij
mee was.
Sinterklaas gaat weer terug naar Spanje en Kerst komt er al weer
aan. Het is een drukke maand die Decembermaand...

Wat kan ik op Leren door Spelen vinden rondom het thema Kerst?

Op Leren door Spelen zijn een zevental pagina’s te vinden rondom Kerst.
Allereerst is er een pagina met daarop diverse leuke dingen om te doen voor Kerst.
Mag je kind bijvoorbeeld ook mee als je een Kerstboom gaat kopen? Vertel je wensen en laat
je kind(eren) mee zoeken naar de boom die in jullie huis mag komen staan.

Ieder jaar worden er weer kerstkaarten
verstuurd. Heb je ze al gekocht of ga je
ze samen maken?
Idee om kerstkaart te maken

Kerst is natuurlijk (net als Sinterklaas )het moment
om lekker samen te knutselen. Ik heb een heleboel
leuke knutselideetjes voor kerst verzameld.
Inmiddels heb ik ook al weer verschillende nieuwe
ideeën opgedaan die ik in de komende weken toe zal
voegen. Ook zullen deze op Facebook te zien zijn.

Verder is er een pagina met leuke kerstfilmpjes om samen te bekijken .
Wellicht ga je nog iets koken of bakken met je kind voor op school of gewoon voor thuis. Kijk
dan eens op: Recepten voor Kerst en de jaarwisseling.
Natuurlijk hoort er thuis ook een mooi gedekte tafel bij. Hoe je die leuk kunt versieren? Kijk
dan op Knutsels om de tafel te versieren voor het kerstdiner
Tenslotte zijn er ook nog Kerstliedjes te vinden op Leren door Spelen.

Kortom er is weer volop te zien op Leren door Spelen!
Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar webmaster@lerendoorspelen.com

