
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedankt voor het downloaden van mijn product.  
Dat betekent dat je het net zo leuk vindt als ik!  

Omdat ik er veel tijd insteek en omdat het helaas nodig is, 
heb ik hieronder een aantal regels opgesteld voor als je 

mijn producten gaat gebruiken: 
 
 

- Je mag het printen voor projecten op school of voor 
persoonlijk gebruik. Je mag het echter niet kopiëren, 
namaken, verkopen, of aanpassen en als eigen werk 
aanbieden.  

- De clipart in mijn projecten/op mijn website/op mijn 
Facebookpagina mag je tevens niet kopiëren en in 
eigen projecten gebruiken.  

- Laat altijd www.jufleontine.com onderaan de pagina 
staan. 

- Als je in je blog of op social media naar mijn product 
wilt verwijzen kan dat door duidelijk de link: 
www.jufleontine.com erbij te zetten, of d.m.v. een link 
naar het desbetreffende bericht (niet de link van het 
PDF- of ZIP-bestand gebruiken). 

 
 

Alvast bedankt en veel plezier ermee! 
 



 

Halloween  
 
pak de spullen uit het doosje. 
leg ze op tafel. 
hier zie je bas en roos. 
zet alles neer zoals hieronder staat.  
overleg samen. 
 

1. bas en roos lopen op het pad. 
2. roos loopt achter bas. 
3. zij heeft een doek op haar hoofd. 
4. de dikke boom staat rechts van roos. 
5. de dikke boom heeft groene ogen. 
6. de oranje steen zit in de boomstam. 
7. de boomstam staat voor de dikke boom. 
8. bas heeft de lamp vast. 
9. bas loopt naast de boom met takken. 
10. er zit een uil op een tak. 
11. er zit ook een geel spook in de boom. 
12. de paddenstoel heeft gele vlekken. 
13. die staat onder het blad van de boom. 

 
haal bij de juf de foto. 
kijk of je alles goed hebt neergezet. 
is het hetzelfde of bijna hetzelfde?  
knap gedaan! 
nu mag je er lekker mee spelen.  
maak het donker in het bos. 
schijn met de grote zaklamp op alle dingen. 
 
veel plezier! 
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