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Nieuwsbrief
Weer een nieuw jaar

Jaargang 2013, januari

Of het nu wel of niet mag, ook ik wens iedereen het beste voor
2013. Ik hoop dat iedereen het beter begonnen is dan ik. Ik zit
door een ongeluk met mijn paard thuis in het gips op de bank, in
plaats van dat ik aan het werk ben in mijn kleutergroep.
Een nieuw uitgewerkt kinderfeestje

Zoonlief is jarig geweest en wilde heel graag een LEGO Ninjago
feestje geven voor zijn vriendjes. Dat is weer een succes geweest. Het uitgewerkte LEGO Ninjago feestje staat natuurlijk
ook op Leren door Spelen.

Neem ook regelmatig een kijkje op de Facebook pagina
van Leren door Spelen Daar plaats ik ook veel leuke
foto’s en linken !

Nieuwsbrief - Spotlight

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

Winter

Vandaag staat het hele verkeer weer vast door de sneeuw. Voor
ouders vaak vervelend maar voor kinderen ontzettend leuk!
Heb jij al met je kind in de sneeuw gespeeld? Of ga je dat nog
doen?
Voor leuke sneeuwpret-ideeën maar ook knutselideetjes en korte winterfilmpjes kijk je op Leren door Spelen.

Nieuwe voornemens

Misschien heb je wel nieuwe voornemens gemaakt, misschien ook niet.

Leuke dingen om samen met je kind te doen zijn bijvoorbeeld
samen koken, samen muziek maken en zingen of wil je samen
genieten van rust en ga je samen met je kind mediteren en/of
visualiseren of misschien wil je juist wel om meer stoeien met je
kind?

Wat je ook doet, je kind geniet van het samen dingen doen met jou! Dat hoeft niet een dagje
uit te zijn, gewoon die momenten dat het de volledige aandacht van zijn of haar ouders heeft
zijn de momenten die er toe doen. Er is volop te lezen op Leren door Spelen om leuke ideeën
op te doen.
Meer details
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

