
 
 

Nieuwsbrief De SLOEP     mei 2014 
 

Benieuwd wat mei voor De SLOEP meebrengt? Hier een kleine greep uit ons 

programma! 

 

Welkom bij het team! 
 

Tigist zorgt voor een heuse verrijking van het team! Tigist 

zal samen met Morshida via een art. 60 traject zorgen 

voor een gezellig, aangenaam onthaal en de nodige 

logistieke ondersteuning. 

Week van de Opvoeding 
 

Van 16 tot 23 mei is het de Week van de Opvoeding. 

Er worden dan allerlei activiteiten georganiseerd voor 

ouders en kinderen.  Hier vind je een overzicht van 

activiteiten: http://www.groeimee.be/kalender  

   

Het thema van de Week van de Opvoeding 2014 is  ‘Opvoeden in 

beweging’. Dit thema kan je op verschillende manieren bekijken.  

‘Opvoeden in beweging’ gaat over opvoeden met een gezonde levensstijl. 

Bewegen is daarbij een belangrijk onderdeel.  

 

Daarnaast geeft het thema aan dat opvoeden geen onveranderlijk gegeven 

is. Opvoeden kan verschillen naargelang het land en de cultuur, maar 

bijvoorbeeld ook naargelang de leeftijd van een kind. Kinderen groeien, en 

ouders groeien mee. Ook veranderingen in de samenleving kunnen 

opvoeding beïnvloeden. Opvoeden is dus nergens ‘gelijk’ en gezinnen zijn 

steeds in beweging!  

 

Ook in de De SLOEP staat het thema opvoeding deze maand extra in de 

kijker! 

 

http://www.groeimee.be/weekvandeopvoeding


Klaar voor school: de tweede ronde… 
 

Ken je nog gezinnen met een kindje dat moet worden 

ingeschreven op school? Vanaf 22 april worden alle 

beschikbare plaatsen opnieuw vrijgegeven en kan er naar 

hartenlust worden rond getelefoneerd!  

 

Kan je wat hulp gebruiken of ken je iemand die wat hulp 

kan gebruiken, kom zeker eens langs! Elektronisch kan je 

terecht bij: arne@desloep.be.  

 

SLOEP in Kiekeboe 
 

Naast het onthaal op de Dampoort, houden we 2 keer per 

maand op de Dampoort ook een ontmoetingsmoment in 

Spelotheek Kiekeboe (Wasstraat 118 te Gent). Op 16/05 

gaat het 2e ontmoetingsmoment in mei door. De ruimte 

wordt omgetoverd tot een uitdagende speelomgeving voor 

ouders en kinderen. Gezinnen leren nieuw speelgoed, 

nieuwe kinderen en nieuwe ouders kennen.   

 

Ken jij ouders die geïnteresseerd zijn? Aarzel niet en neem gerust contact op 

met Nefera (nefera@desloep.be). 

 

Sint Amandsberg loopt 
 

Woensdag 21 mei 2014 kunnen jong en oud terecht op 

de terreinen rond de Sporthal Rozenbroeken voor een 

gezellige picknick! Die dag is ook de feestelijke afsluiter 

van het 10 weken durende project waaraan zo’n 150 

kinderen, jongeren en volwassenen deelnamen. 

 

Iedereen kan zich gezellig neervlijen op een reuze 

picknickkleed, supporteren voor wie de 1 km en de 5 km 

wil uitlopen, genieten van randanimatie en 

atletiekinitiaties. We voorzien ook een natuurwandeling in 

het prachtige Sint-Baafskouterpark onder leiding van een natuurgids. 

 

Programma: 

- 12u  picknicken: breng je eigen picknick mee! 

- 13u30  1 km loop voor de allerkleinsten 

- 14u  5 km loop 

- 15u  begeleide wandeling in Sint-Baafskouterpark. 

 

mailto:arne@desloep.be


Heb je vragen? Bel ons even op of stuur een mailtje naar Nefera 

(nefera@desloep.be).  

 

Vrijwilliger 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 op zoek naar enthousiaste vrijwilliger 

voor het 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 iemand 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!  
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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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