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Time flies when you’re having fun! Jawel, de maand juni is de laatste maand 

van ons SLOEP-werkjaar. We kijken uit naar een zonnige vakantie, leuke 

zomeractiviteiten en de start van een nieuw werkjaar.  Tegelijkertijd blikken 

we terug op een goed gevuld werkjaar met tal van onvergetelijke momenten 

en nieuwe gezichten. 

 

 

De SLOEP bestaat 20 jaar: HOERA! 

 
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 naar de Zoo van 

Antwerpen. Mede dankzij de sponsering van de 

Service Club STR8FW kunnen we deze uitstap 

waarmaken. 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! 

 

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.  
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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 kindje wel inschrijven: er wordt een voorkeur gegeven om te 

werken met een kleine groep kinderen.  

Voor verdere vragen kan je terecht bij emilie@desloep.be. 

 

Zomeractiviteiten 

De zomer brengt heel wat leuke dingen met zich mee! We trekken er elke 

woensdag samen met De SLOEP op uit. Iedereen is welkom om onze groep te 

vervoegen. Begint het te kriebelen? Bekijk dan snel onderstaande kalender! 

 

Openingsuren juli en augustus 

De SLOEP trekt er even op uit deze zomer. Tijdens de maanden juli en 

augustus zijn we op volgende dagen gesloten: 

 

 In juli: 06/07, 08/07, 18/07, 19/07, 21/07, 22/04 

 In augustus: 01/08 

 

Op woensdag zijn we gesloten, maar we ontvangen je op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag  van 10u tot 12u graag en met open armen.  
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Dit was De SLOEP 2015-2016 

 

 

Tenslotte nog een dikke MERCI aan alle SLOEP-ouders en vrijwilligers voor hun 

vertrouwen en inzet het afgelopen jaar. We wensen jullie allen een prettig 

verlof vol zon en plezier!   



Op onderstaande kalender vinden jullie al de activiteiten terug van deze 

maand. 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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