
 
 

Nieuwsbrief De SLOEP     maart 2014 
 

Projecten hier, groepswerkingen daar. Intense voorbereidingen, maar bijna 

klaar! Binnenkort geven we het startschot voor Peuterpraat. Nieuwsgierig naar 

wat er deze maand nog op onze kalender staat? Blijf dan maar alvast lezen! 

 

Krokusvakantie 
Tijdens de krokusvakantie sluiten we de deuren bij De SLOEP op maandag 

03/03. Onze activiteiten worden die week ook eventjes on hold gezet. Wel is 

het onthaal terug open van dinsdag 04/03 tot en met vrijdag 07/03, telkens in 

de voormiddag van 9u tot 12u.  

 

Zet je tanden er in! 
Naar goeie traditie staat maart in het teken van 

tandzorg.  In samenwerking met het 

wijkgezondheidscentrum De Sleep en collega’s van 

Kind & Gezin organiseren we dan ook verschillende 

ludieke informatiemomenten.  

- Op 13 maart is het tandzorgzitting. Ouders en 

kinderen die die dag langskomen in het 

consultatiebureau krijgen de kans hun tanden te laten 

controleren door een aantal studenten 

tandheelkunde. Naast deze check – up, krijgen ouders 

en kinderen opnieuw heel wat extra info en ook gratis 

staaltjes!   

- En op 14 maart is het thema van Djuma Junior: een goeie tandzorg. 

 

Peuterpraat 
Op 10 maart vliegt De SLOEP er in: een nieuwe reeks Peuterpraat! Ouders met 

een peuter tussen 12 en 24 maanden, die met vragen 

zitten over de opvoeding en dit ook graag eens 

overleggen met andere mama’s en papa’s, zijn meer dan 

welkom! Er komen verschillende thema’s aan bod zoals 

aan tafel, mijn kindje groeit, school, taal, … 

 

Er worden 8 sessies georganiseerd, telkens op maandag 

van 10u tot 12u: 

- op 10, 17, 24 en 31 maart. 

- op 28 april. 
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- op 5, 12 en 19 mei. 

 

Zijn er ouders geïnteresseerd? Neem zeker contact op met Nele: 

nele.spiesschaert@desloep.be.  

 

Babybabbel 
 

De Sleep en De SLOEP zijn volop bezig met de 

voorbereidingen van een nieuwe reeks babybabbel! 

Vrouwen die zwanger zijn en kersverse ouders zitten samen 

rond de tafel om antwoorden te zoeken op hun vragen 

en ervaringen uit te wisselen. 

  

 

Wat staat er op het menu:  

- 03/04 van 10u tot 12u: Samen met een dokter praten we over 

kinderziektes, EHBO en de huisapotheek. 

- 10/04 van 10u tot 12u: We praten over het geven van borstvoeding. 

- 17/04 van 10u tot 12u: We praten over de ontwikkeling van de baby en 

tonen interessant speelgoed. 

- 24/04 van 10u tot 12u: We praten over gezonde babyvoeding, het hoe 

en wat van fruitpap, groentepap, … 

- 08/05 van 10 tot 12u: Samen met een kinesist leren we de ouders 

postnatale oefeningen die ze ook thuis kunnen oefenen. We 

verwennen de baby met een echte babymassage. 

- 15/05 van 10u tot 12u: We praten en geven advies over de verzorging 

van de baby. 

- 22/05 van 10u tot 12u: We praten over anticonceptie. 

- 29/05 van 10u tot 12u: We houden een korte evaluatie en sluiten de 

sessie op een leuke manier af.  

Ken je ouders die geïnteresseerd zijn? Geef gerust hun gegevens door via 

nefera@desloep.be en dan nemen wij graag contact met hen op!  

 

 

Vrijwilligers gezocht 
 

Vrijwilligers zijn een essentiële schakel binnen De 

SLOEP. We streven er dan ook naar onze diverse 

poel van vrijwilligers steeds te vergroten. Wij zijn 

momenteel dringend op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers voor de kinderopvang en het naaiatelier! 

 

Kinderopvang 

Elke woensdag is er kinderopvang voorzien vanaf 

mailto:nele.spiesschaert@desloep.be
mailto:nefera@desloep.be


13u. Kindjes kunnen gezellig samen spelen terwijl de mama’s samen sporten. 

 

Naaiatelier 

Voor het naaiatelier zoeken we een vrijwilliger die de ouders kan 

ondersteunen bij herstellingswerk, het maken van eenvoudige kledij, … en dit 

op vrijdagmiddag van 13u tot 16u. 

 

Ben je zelf geïnteresseerd of ken je een man of vrouw die interesse heeft om 

hier in De SLOEP als vrijwilliger aan de slag te gaan, aarzel niet en neem 

contact op met openhuis@desloep.be.  

 

Maandkalender 
Hieronder vind je een overzicht terug van alle activiteiten. Heb je vragen? 

Onderaan deze nieuwsbrief vind je onze contactgegevens!  

 

 
 

Vriendelijke groeten,  

Het team van De SLOEP 

 
De SLOEP VZW - Open huis voor ouders met jonge kinderen 

Bevelandstraat 26 

9000 Gent 

tel. 09 234 38 58 

fax 09 234 04 55 

openhuis@desloep.be 
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Als je deze nieuwsbrief in de toekomst liever niet meer ontvangt, stuur dan een mailtje naar 

openhuis@desloep.be. 

 Denk aan het milieu vooraleer je mails print. 
 

 


