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!

Busy Box 1

Week 1

Week 2

5 setjes lego

MathLink
kubussen
bouwen en
tellen

Busy Box 2

Busy Box 3

Busy Box 4

Busy Box 5

PlusPlus mini

Telkaarten
met
wasknijpers

Klei met
kleikaarten
(poppetjes
een gezicht
geven)

Leesboekjes

(Letter)
kralen rijgen
aan chenilledraadjes

Letters
kleien met
kleikaarten

Lego telspel
poppetjes en
blokjes (3x
plaat nodig)

Week 3

Sakolla
building
blocks

Geoborden
met
elastiekjes

Week 4

Tangrammen

Steekbloemen

Week 5

Bouwen met
ijsstokjes,
mini cups en
wasknijpers

Week 6

K’nex

Haarelastiek
-jes met
opdrachtkaarten
Dobbelstenen en
blokjes of
stenen: pak
evenveel
Auto’s met
wegen,
playmmobil
poppetjes,
blokjes en
stenen

Diverse
punch
figuren uit
papier
drukken en
plakken op
klein papier
Kleikaarten
evenveel
bolletjes
maken (kan
ook met
pompoms)

Minikleurplaat
met stiften
(voor elk
kind 1
kleurplaat)
Klei met
stokjes:
letters erin
prikken

Werkbladen
(maan roos
vis)in plastic
hoes met
whiteboard
marker

Domino
stippen

Woordzoeker
(voor elk
kind 1)

Letterstempels en
leeg papier

Tekenpapier
en overtrekvormen

Story cubes:
bedenk
samen gekke
verhalen

Gooi en
schrijf kern 2
+ gooi en
lees kern 2

Codekleuren
pompoen
(voor elk
kind 1)

Tijdschriften

Woordendoos

Honderdtabel letters
kleuren: bij
(voor elk
kind 1)

Rol en kleur
dino’s

Letterblokjes

Week 7

Triqo

Week 8

Grasmat,
dieren,
insecten,
paddenstoeltjes,
steentjes,
blokjes

Kapla

Counting
bears

Klikklakboek
met blad
erbij
(whiteboard)

Knikkerbaan

Klei met
vormpjes

Sommen tot
10 maken
met zuignappoppetjes

Letters
meppen

Magneetletterdoos

Clics

Geld (1, 2, 10
euro) en
kaartjes met
bedrag erop:
leg het juiste
bedrag neer

Zandschrijven in
kleine bakjes

Letterkwartet

Briefjes met
leuke pennen

Week 9

Week 10

