
  

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: 
 

- Alle materialen maak ik voor persoonlijk gebruik thuis en op 
school (en eventuele praktijken of andere instanties die met 
kinderen werken). Je mag het echter niet gebruiken voor 
commerciële doeleinden.  
 

- Je bent vrij om mijn materialen te delen, mits je mijn naam 
erbij vermeldt. Dit kun je doen door een linkje te plaatsen 
naar www.jufleontine.com of indien mogelijk naar de pagina 
waar het originele document staat (niet de link van het PDF- 
of ZIP-bestand gebruiken). 
Je bent ook vrij om mijn materialen te veranderen of er een 
afgeleide versie van te maken.  
 

- De clipart die ik verwerk in mijn materialen, op mijn website 
en op social media mag je niet zonder schriftelijke 
toestemming gebruiken. Ik ontwerp ze zelf, of schaf ze aan 
bij anderen. In dat geval staat er altijd een link naar de 
maker in het bijbehorende document.  
 

- Op elk document staat mijn logo. Als je mijn materialen 
gebruikt zou ik het enorm waarderen als je het logo erop 
laat staan.  

 

Alvast bedankt en veel plezier ermee! 

 

http://www.jufleontine.com/


De sneeuw-pop 

 

Door het raam zie ik een vlok!  

En nog één en nog één. 

Na een tijd ligt er veel sneeuw in de tuin. 

Ik wil een sneeuw-pop maken. 

 

Eerst maak ik het lijf. 

Er komt een knoop op zijn buik. 

Ik pak een stok voor zijn arm. 

En dan nog één. 

 

Dan maak ik zijn hoofd. 

Zijn neus is een peen. 

Voor zijn mond en oog zoek ik wat steen. 

 

Hij krijgt ook een sjaal. 

En op zijn hoofd een muts. 

De pop is klaar. 

 

Brr… het is koud. 

Dag sneeuw-pop! 

Ik ga snel naar huis. 

Daar is het warm.  
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