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Eindelijk kunnen we, na weken van  regen, hagelbuien, ijskoude 

temperaturen…beetje bij beetje beginnen genieten van de Belgische lente.  

Deze maand kunnen we je weer heel wat leuks op het programma bieden. 

Lees dus snel verder! 

 

 

Week van de Opvoeding 
 

Het thema dit jaar is 'Opvoeden, af en toe eens diep 

ademhalen!' en gaat door van 16 tot 23 mei. Met dit 

thema willen we gezinnen aanmoedigen om af en 

toe eens stil te staan. Eens heel diep adem te halen. 

En te beseffen wat er nu, op dit moment, gebeurt. Om af en toe te zijn in 

plaats van te doen.  

 

Ook De Sloep zorgt ervoor dat er wekelijks even diep kan ademgehaald 

worden. Zo kunnen de mama’s bijvoorbeeld sporten op woensdag en de 

kinderen met een gerust hart achterlaten in de kinderopvang. Ook op vrijdag 

worden er tijdens Djuma ontspannende activiteiten georganiseerd, zodat de 

ouders een rustmoment kunnen hebben. 

 

 

20 jaar De Sloep 

 
De tijd vliegt, want dit jaar bestaat De Sloep reeds 20 

jaar. Dit moet uiteraard gevierd worden. Als eerste in 

een reeks van feestelijke gebeurtenissen gaan we op 

zaterdag 4 juni met een groot aantal gezinnen samen 

naar de zoo van Antwerpen. Ook  voor de vrijwilligers 

van De SLOEP, de medewerkers van De SLOEP en het 

netwerk van De SLOEP, staat er nog heel wat te gebeuren. Hou  dus onze 

nieuwsbrief en je brievenbus zeker in de gaten. 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpu83n0b3MAhUC2xoKHRQgC6oQjRwIBw&url=https://microsoftstudios.com/hololens/shareyouridea/idea/holographic-zoo/&psig=AFQjCNHXzPnVsYaT2FEqjJzVAgiC1Kvqrg&ust=1462355735992089


Intervisie voor onze vrijwilligers 

Chris Van Dam bouwt al jarenlang ervaring op in het teamcoachen in de 

non-profit. Hij is als praktijklector verbonden aan de opleiding Bachelor in de 

Orthopedagogie (Faculteit Mens en Welzijn) van de Hogeschool Gent, waar 

hij vooral actief is als coach, supervisor en trainer. Hij coördineert er ook al 

enkele jaren het postgraduaat ‘Coachen, supervisie en teambegeleiding’ en 

de navorming ‘Tools voor supervisoren, coaches en teambegeleiders’. Hij 

komt de intervisie begeleiden voor / met de vrijwilligers van De SLOEP. Deze 

gaan door op maandag 23 mei en 12 september in de namiddag. Alle 

vrijwilligers uit onze vrijwilligerspoel zijn van harte welkom. 

Ben je vrijwilliger bij ons en neem je graag deel aan deze intervisies, neem 

dan contact op met emilie@desloep.be. 

 

Zomerklas 
 

Tijdens de zomervakantie organiseert De Sloep, in samenwerking met het 

inloopteam Reddy Teddie een ‘zomerklasje’ voor kinderen die in september 

starten in het eerste leerjaar. Dit gaat door van 

maandag 11 juli tem vrijdag 15 juli en/of van 

maandag 8 augustus tem vrijdag 12 augustus, 

elke voormiddag van 9u tot 11u30. 

Al spelenderwijs wordt er geoefend in fijne 

motoriek, rekenbegrippen en hoeveelheden, 

voorzetsels, het begrijpen van korte 

opdrachten, … Ook vaardigheden zoals 

samenwerken, even kunnen stilzitten, 

individuele aandacht, … komen aan bod.  

We werken hiervoor samen met studenten en/of leerkrachten lager onderwijs 

die ervaring hebben in het eerste leerjaar. Dit initiatief is gratis, maar ouders 

moeten hun kind wel inschrijven; er wordt een voorkeur gegeven om te 

werken met een kleine groep kinderen.  

Voor verdere vragen of inlichtingen kan u terecht bij emilie@desloep.be. 
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Als kers op de taart: een overzicht van alle activiteiten. Heb je vragen? Aarzel 

niet om ons te contacteren, alle gegevens vind je onderaan deze 

nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warme 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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