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Sinterklaas, kerstmis, nieuwjaar, … December is een maand vol feest en cadeautjes! 

Maar feesten doen we deze maand in solidariteit. Benieuwd naar wat De SLOEP te 

schenken heeft? Scroll dan snel verder! 

 

 

Music for Life 
 

De warmste week van Studio Brussel ‘Music for Life’ komt eraan en 

zowel het UiTPAS team als Studio Engarde zetten acties op ten 

voordele van De SLOEP! 

 

UiTPAS 

Met UiTPAS sparen vandaag al meer dan 65.000 pashouders 

punten en ruilen die om voor tal van voordelen. Tijdens de 

Warmste Week zal er aan UiTPAS-gebruikers gevraagd worden om 

UiTpunten om te ruilen voor een kinderboek voor kleuters en beginnende lezertjes. 

Deze kinderboeken worden gedoneerd aan De SLOEP. Wij gaan dus nog veel 

leesplezier tegemoet! Bedankt aan het UiTPAS team en gebruikers! 

 

Studio Engarde  

Maar ook Studio Engarde zet zich in tijdens de warmste week. De werknemers gaan 

3 dagen non-stop werken en op die manier geld inzamelen voor De SLOEP. Studio 

Engarde geeft een extra woordje uitleg over hun actie volgende week vrijdag 16 

december om 13u20 op radio StuBru. Tune zeker in! Alvast heel veel succes aan de 

dappere werknemers van Studio Engarde! 

 

 

Bambino 
Om ouders en kinderen de kans te geven met 

nieuwe en uitdagende elementen samen te 

spelen, organiseren we wekelijks een 

ontmoetingsmoment op dinsdagvoormiddag 

van 10u tot 12u. Deze zijn specifiek gericht op 

ontmoeting tussen ouder en kind en gaan 

door terwijl er ook een consultatiemoment van 

Kind & Gezin gepland is. Interesse in dit 

ontmoetingsmoment? Ken je ouders die graag 

zouden komen? Nog vragen? Contacteer 

dan zeker heleen@desloep.be of 

nele.spieschaert@desloep.be . 
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Sinterklaasfeestje De SLOEP 
De Sint doet zijn blije intrede en dit op vrijdag 2 december! Mama’s, 

papa’s en hun kleintjes die nog niet naar de crèche/kleuterschool gaan 

zijn welkom vanaf 13u tot 15u. 

 

Dankzij de fantastische inzameling van Dreamland en Toys Trade krijgen al 

de brave kinderen dit jaar een cadeautje! Een dikke MERCI! 

 

 

Nieuwjaarsfeestje De SLOEP 

Op vrijdag 23 december fonkelt De SLOEP als een echte 

kerstboom! Alle gezinnen worden tussen 13u en 16u 

uitgenodigd om feestelijk 2016 af te sluiten en al even een blik 

te werpen op 2017. Ook vrijwilligers die graag mee feesten zijn 

van harte welkom! 

 

 

Openingsuren kerstvakantie 
Wij sluiten onze deuren de eerste week van de kerstvakantie en zijn open op: 

 

- maandag 2 januari van 10u – 12u 

- dinsdag 3 januari van 10u – 12u 

- woensdag 4 januari van 10u – 12u 

- donderdag 5 januari van 10u – 12u 

- vrijdag 6 januari van 10u – 12u 

 

Vanaf maandag 9 januari 2017 ontvangen we je terug tijdens de gewone 

openingsuren, met open armen en drie dikke nieuwjaarskussen! 

 

 

 

Heb je vragen? Kennen jullie gezinnen waarvoor de werking van De SLOEP geschikt 

lijkt? Geef ons een seintje! Onderaan deze nieuwsbrief vind je onze 

contactgegevens.  
 

 

 

Hieronder vind je alvast een overzicht terug van alle activiteiten in december. 

 



 

Lieve 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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