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Leren door Spelen 

Nieuwsbrief 

De winter lijkt zoetjes aan afscheid te nemen. Volgens het weerbericht wordt het volgende week 

toch echt weer wat warmer. Zou de lente dan nu echt komen? 

Dat vraagt natuurlijk weer om leuke dingen doen! 

 

 Jaargang 2013, maart 

Lente 

Ook over de lente kun je allerlei leuke ideetjes van wat je kunt 

doen vinden op Leren door Spelen. 

Zo is er een pagina over kikkervisjes, over het helpen in de tuin of 

wat dacht je van een vogelhuisje? Maar natuurlijk ook volop knut-

selideetjes en filmpjes over de lente. 

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 

Weer of geen weer, er zijn kinderen die het liefst de gehele dag 

buitenspelen. Lekker buiten bezig zijn, spelen, ontdekken en 

nog veel meer. Wist je dat buitenspelen ook heel belangrijk is 

voor een kind? Op Leren door Spelen is er ook een pagina met 

leuke buitenspeelspelletjes. Spelen in het bos is natuurlijk ook 

heerlijk genieten!  

Buitenspelen  

Wist je al dat je ons kunt vol-

gen op Facebook en Twitter? 

Nieuwsbrief - Spotlight 
Neem ook regelmatig een kijkje op de Facebook pagina 

van Leren door Spelen   Daar plaats ik ook veel leuke 

foto’s en linken ! 

Pasen 

Over een aantal weken is het al weer Pasen. De etalages en winkels 

zijn er al op ingericht. Op Leren door Spelen zijn ook diverse pagina’s 

te vinden in dit thema. Tot Pasen, zal ik de knutselpagina nog verder 

uitbreiden ook voor peuters zijn er leuke knutselideeën te vinden. Ook 

op de Facebook pagina  zal ik leuke knutselwerkjes laten zien. 

Verder zijn er nog diverse knutselideetjes te vinden voor de Paastafel 

en ook heerlijke recepten die je samen met je kind kunt maken. Ver-

geet ook niet te kijken naar hoe je een reuze paasei kunt maken. 

 

Kortom er is de komende tijd weer volop te lezen op Leren door Spelen.  
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