
 

 

 

 

Nieuwsbrief De SLOEP     Januari 2017 
 

Een nieuw jaar staat voor de deur, een jaar vol nieuwe voornemens en 

wensen. De SLOEP wenst u dan ook een fantastisch 2017, met menselijke 

verbinding, solidariteit en een betere wereld voorop! Ook bedankt om ons 

allen een warm hart te blijven toedragen! 

 

 
 

 

Openingsuren onthaal 

 
Hier nog eens de openingsuren van het onthaal op een rijtje: 

 

- maandag van 10u - 12u en 13u - 16u 

- dinsdag van 10u - 12u en 13u - 16u 

- woensdag van 13u - 16u 

- donderdag van 10u - 12u en 13u - 16u 

- vrijdag van 10u - 12u 

 

Tijdens de schoolvakanties is het onthaal enkel open in de voormiddag van 

10u tot 12u, behalve op woensdag. 



Klaar voor school 
 

Het is bijna zover, kindjes geboren in 2015 kunnen 

vanaf 27/01/2017 tot en met 17/02/2017 

elektronisch aanmelden voor een plaatsje op 

school. Heb je wat hulp nodig? Spring gerust 

binnen tijdens de openingsuren van het onthaal. 

We helpen je graag verder! 

 

Attest Inkomenstarief kinderopvang 
 
Vanaf januari vraagt elke kinderopvang/onthaalouder aan elke ouder een 

nieuw attest inkomenstarief. Op zoek naar informatie of hulp voor het 

berekenen van je inkomstentarief van de kinderopvang via Kind & Gezin? 

Ons team staat paraat! Samen met jou kunnen we een nieuw attest 

aanvragen.  

 

Ontmoeting 
 

BADOE kaDEe zijn ontmoetingsmomenten voor 

kinderen van 0 tot 3 jaar en hun ouders of 

opvoedingsverantwoordelijken. Het is een plaats 

waar de kinderen verschillende speelhoekjes 

kunnen verkennen en waar de baby’s zich kunnen uitleven op de grote 

speelmat. De ouders, grootouders, plusouders,… kunnen met hun (klein)kind 

spelen, tot rust komen of andere ouders leren kennen bij een tas koffie of 

thee. De ontmoetingsmomenten gaan elke maandag en vrijdag door tussen 

9u30 en 11u30 in de Doornakkerstraat 52 te Sint-Amandsberg.  

Heb je vragen? Stuur gerust een mailtje naar ankie@desloep.be. 

 

Bambino 

Wekelijks wordt er ook in de SLOEP een ontmoetingsmoment georganiseerd 

waar de ouder-kindrelatie centraal komt te staan. Het lokaal van de SLOEP 

wordt dan omgebouwd tot één groot speelterrein. Ouders met jonge 

kinderen zijn welkom om elke dinsdag tussen 10u en 12u te komen spelen! 

Aarzel niet om contact op te nemen met heleen@desloep.be of 

nele.spiesschaert@desloep.be voor verdere informatie. 

 

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 
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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, …  

 

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

- op 06, 13, 20 februari 

- op 06, 13, 20, 27 maart 

 

Zijn er ouders geïnteresseerd? Neem zeker contact op met Heleen: 

nele@desloep.be.  

 

Feest voor onze vrijwilligersploeg! 
 

Ook dit jaar zetten we de traditie verder om 

samen met het SLOEP-team het nieuwe jaar goed 

in te zetten met een etentje! Vooral onze ploeg 

vrijwilligers, die De SLOEP draaiende houdt, zetten 

we graag in de bloemen. Dit jaar trakteren we 

hen graag op een etentje en dat op donderdag 

26 januari. 

 

Vier je met ons mee? Laat dan snel iets weten via soetkin@desloep.be. 

Hopelijk tot dan! 
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Mandkalender en contactgegevens 
 

Op onderstaande kalender vinden jullie alle activiteiten terug voor de 

komende maand.  Kennen jullie gezinnen waarvoor de werking van De SLOEP 

geschikt lijkt? Geef ons een seintje! 

 

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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