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Met de koude dagen voor de deur, geniet iedereen van de lekkere warmte 

binnenshuis. En waar kan dat beter dan in De SLOEP? Onze gevulde, maar 

gezellige agenda houdt je zeker en vast warm! 

 
 

Potjestraining 

De potjestraining van een peuter is voor de meeste 

ouders een hele uitdaging. Weet je niet goed hoe 

eraan te beginnen? Zit je met vragen? Dan ben jij 

welkom op donderdag 3 november op onze 

infosessie rond zindelijkheid. Voor meer informatie kan 

je terecht bij kimete@desloep.be.  

 

Kledij en speelgoed tegen een prijsje! 
 

Ook dit jaar organiseren we opnieuw een grote kleding –

en speelgoedbeurs. Iedereen is welkom om tussen 

kinderkledij (van 0-4 jaar) en speelgoed te snuisteren op 

woensdagmiddag 2 november van 13u30 tot 15u30. Heb 

je nog vragen? Neem dan zeker contact op met 

arne@desloep.be.  

 
HOERA! De SLOEP bestaat 20 jaar! 

Dit jaar blaast De SLOEP 20 kaarsjes uit! In het kader 

van ons 20 jarig bestaan organiseren we een 

colloquium met tal van interessante gastsprekers. 

Kortom, een niet te missen event en uitgelezen kans 

om onze werking beter te leren kennen. Het 

uitgebreide programma kan je bekijken op onze 

website: www.desloep.be.  
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Zin in? Stuur een mailtje naar 20jaar@desloep.be. Laat weten met hoeveel 

personen je komt en of je al dan niet naar de receptie komt. 

 

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje…  
 

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 om 14u. 

 

Dankzij de fantastische inzameling van Dreamland en sp.a Oude 

Dokken krijgen al de brave kinderen dit jaar een cadeautje! Een 

dikke MERCI! 

 

 

Hieronder vind je een overzicht terug van alle activiteiten in november. 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. 
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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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