
L E R E N  D O O R  S P E L E N  

De website voor ouders van kleuters en peuters 

Nieuwsbrief 

Het is een tijdje rustig geweest op Leren door Spelen. Natuurlijk 

zijn er altijd wel pagina’s die actueel zijn, dus helemaal niets te 

lezen valt er nooit. Een overzicht van wat actueel en nieuw is, 

is verzameld op de “Wat is nieuw op Leren door Spelen?” pagina 

 

Nieuwe pagina’s Jaargang 2012, oktober 

Hallo Wereld 

Tijdens de kinderboekenweek stond het thema: ”Hallo Wereld” 

centraal. Natuurlijk is dat een thema waar je ook buiten de kin-

derboekenweek heel leuk mee kunt spelen in huiselijke kring. 

Denk maar eens als er iemand op vakantie is geweest naar een 

ander land en je kind is nieuwsgierig. Kijk maar 

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 

 

Meer details 

Zoals ieder jaar werk ik een kinderfeestje helemaal uit zodat je 

als ouder een voorbeeld hebt hoe je in een bepaald thema een 

feestje kunt vieren. 

Dit keer is het een LEGO-feestje geworden. Hoe en wat kun je 

zien door hier te klikken. 

Een uitgewerkt LEGO-feestje 

Wist je al dat je ons kunt vol-

gen op Facebook en Twitter? 

Nieuwsbrief - Spotlight 
Je begrijpt dat de taartenpagina dus ook weer uitgebreid 

is met twee LEGO-taarten. 

Hersft(vakantie)? 

Het is weer HERFST! Is het geen schitterend jaargetijde? 

Heb je de Herfstpagina’s al eens bekeken? Er is een verzamelpagina met leuke 

ideetjes om te doen in de herfst. 

Er is een receptenpagina om heerlijke recepten te maken met je kind. 

Ook heb ik diverse korte filmpjes verzameld. Net als een pagina vol met leuke 

versjes. 

 

 

Ook heb ik een nieuwe pagina gemaakt van alle leuke dingen die 

je in het bos kunt doen moet jonge en oudere kinderen. Zodat 

iedereen op en top geniet in het bos. 
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