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

De website voor ouders van kleuters en peuters 

Nieuwsbrief 

Neem tussen de nieuwsbrieven door, ook geregeld een kijkje op 

de Nieuwspagina van Leren door Spelen. Zo krijgt u een over-

zicht van wat actueel en nieuw is, is verzameld op de “Wat is 

nieuw op Leren door Spelen?” pagina. 

 

Jaargang 2013, oktober 

Nog drie weken en dan komt de Sint weer in 
het land. Uiteraard zijn er op Leren door Spe-
len ook veel leuke ideetjes te vinden rondom 

dit thema. 

Een verzamelpagina, filmpjes, liedjes, achter-

grondinformatie, rollenspel, kleurplaten en 

recepten.  

Kortom genoeg om je niet te vervelen. 

 

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 

Het is weer HERFST! Is het geen schitterend jaargetijde? 

Maandag wordt een storm voorspeld dus de blaadjes 

zullen nu wel flink gaan vallen. En dat moet ook, want 

hoe moeten we anders over drie weken zingen “Zie de 

maan schijnt door de bomen?” als de bomen nog vol 

blaadjes hangen. 

 

Het is al volop Herfst! 

Wist je al dat je ons kunt  

volgen op Facebook en Twit-

ter? 

 

Nieuwsbrief - Spotlight 

Sinterklaas 

Maar voor Sinterklaas weer in het land komt, zijn er nog mensen die 

Halloween vieren. Ook op Leren door Spelen is er een pagina voor de 

liefhebbers van Halloween. 

 

En speciaal voor de kinderen die niet van spookjes houden en er juist 

last van hebben, heb ik een boekje geschreven om die spookjes weg 

te toveren. Wellicht een tip voor de Sint?  

Het boekje heet: “Hoe tover ik een spookje van mijn kamer?”  
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