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Nieuwsbrief 

Het is een tijdje rustig op nieuwsbriefgebied van Leren door 

Spelen. Natuurlijk zijn er altijd wel pagina’s die actueel 

zijn, dus helemaal niets te lezen valt er nooit. Een over-

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

 

 Jaargang 2013, september 

Veel kinderen hebben last van spookjes op hun 
slaapkamer. ‘Hoe tover ik een spookje van mijn 
kamer?’ is een handleiding in de vorm van een 
prentenboek dat ik speciaal voor deze kinderen 
gemaakt heb. Ik help zo kinderen om die spook-
jes weg te toveren, zodat zij weer fijn kunnen 

gaan slapen. 

Op  Dromen zijn belangrijk voor de ontwikkeling 

van een kind. vind je o.a. meer informatie over 

het boekje.  

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? 

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 ma-

ken met je kind. 

Ook heb ik diverse korte filmpjes verzameld. Net als een 

pagina vol met leuke versjes. 

 

De herfst komt er aan 

Wist je al dat je ons kunt vol-

gen op Facebook en Twitter? 

Nieuwsbrief - Spotlight 

Boekentip 

Ook is er een 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. 

 

 

Voor de liefhebbers is er tevens een pagina over Halloween. 
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