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!

kerst
pak de spullen uit het doosje.
leg ze op tafel.
zet alles neer zoals hieronder staat.
overleg samen.
1. het rendier trekt de arrenslee.
2. de kerstman zit in de arrenslee.
3. de elf staat bij het rendier
4. de den staat achter de arrenslee.
5. de eekhoorn zit in de den.
6. het groene kussen ligt in de arrenslee.
7. de zak staat op het groene kussen.
8. de vos staat rechts naast de den.
9. het hek staat naast de vos.
10. het voer staat bij het hek.
11. de uil zit op de wortels.
12. de duif zit op het gras.
13. de konijnen staan voor het voer.
14.de engel staat voor het hek.
15. de dieren staan achter het hek.
16. de hond staat voor de arrenslee.
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.
veel plezier!

kerst

