
 
 

Nieuwsbrief De SLOEP     februari 2014 
 

Ook deze maand blijven we niet bij de pakken neer zitten! Hier in De SLOEP 

zijn we alweer druk in de weer. 

 

 

Welkom Nefera 

 
Vanaf 3 februari wordt ons team met één vrouw versterkt: 

Nefera! Nefera wordt verantwoordelijk voor de Babybabbel en 

het verder ontwikkelen van de poot groepswerking op de 

Dampoort. Wil je Nefera graag leren kennen, een leuk 

welkomstwoordje sturen? Dit is haar mailadres: 

nefera@desloep.be.  

Alvast veel succes! 

 

Klaar Voor School 
 

Kindjes geboren in 2012 kunnen zich vanaf 

31/01 tot en met 28/02 elektronisch 

aanmelden voor een plaatsje op school. 

 

Heb je wat hulp nodig? Spring gerust binnen 

tijdens de openingsuren. We helpen je graag 

verder! 

 

Heb je vragen? Onderaan de nieuwsbrief 

vind je onze contactgegevens. 

 

 

Peuterpraat 

 
Deze maand zijn de voorbereidingen volop van start 

gegaan voor 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, … 
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Er worden 8 sessies georganiseerd, telkens op maandag van 10u tot 12u: 

- op 10, 17, 24 en 31 maart. 

- op 28 april. 

- op 5, 12 en 19 mei. 

 

Zijn er ouders geïnteresseerd? Neem zeker contact op met Nele 

(nele.spiesschaert@desloep.be). 

 

Vrijwilligers gezocht 

 
 

Vrijwilligers vormen een essentieel onderdeel 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 het consultatiebureau, de 

kinderopvang en het winkeltje! 

 

 

Consultatiebureau 

Op het consultatiebureau komen ouders gratis na afspraak bij een arts en 

een sociaal verpleegkundige van Kind & Gezin op consultatie. Ouders krijgen 

advies over de gezondheid, voeding, verzorging en opvoeding van kinderen 

tussen 0 en 3 jaar. 

 

Kinderopvang 

Elke woensdag is er kinderopvang voorzien vanaf 13u. Kindjes kunnen gezellig 

samen spelen terwijl de mama’s er op uit trekken. 

 

Winkeltje 

Op elke dinsdag opent om 13.30 u het winkeltje zijn deuren. SLOEP-mama’s 

en -papa’s krijgen de kans om in een groot aanbod kleren te snuisteren en 

spulletjes tegen een symbolische prijs mee te nemen naar huis. In deze koude 

wintertijden zijn deze spullen een zeer welgekomen steun voor onze gezinnen. 

 

Ben u zelf geïnteresseerd of kent u 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.  

 

 

Hieronder vind je wat er deze maand op onze boterham ligt. Heb je vragen? 

Onderaan deze nieuwsbrief vind je onze contactgegevens!  
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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 

 
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. 
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