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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 houd je zeker en vast warm! Benieuwd naar wat er deze 
maand op het programma staat? Lees dan vlug verder! 

 
 

Klaar voor School! 

In het kader van onze opdracht rond kleuterpart icipatie 

organiseren we informatiesessies in groep. Ouders van een 
toekomstige kleuter worden geïnformeerd over de 

kleuterschool (wat gebeurt er in de klas, hoe verloopt een 

dag,...) en de inschrijvingsprocedure. Daarenboven 
bezoeken we een aantal consultat iebureaus van Kind & 

Gezin om ouders te informeren. Ken jij iemand met nog 
vragen? We staan steeds paraat met raad en daad! Je kan 

ons contacteren via 09 234 38 58 of  kimete@desloep.be. 

 
 

BADOE kaDEe: Nieuw ontmoetingsmoment voor 

ouders met jonge kinderen 
           
BADOE kaDEe is een ontmoetingsplaats voor kinderen 

van 0-3 jaar en hun ouders, waar men kan Babbelen, 

DOEn, en DElen. Ouders kunnen er samen met hun kindje 
spelen en er andere ouders leren kennen. Dit  gaat door 

bij SIVI in de Doornakkerstraat 52 in Sint -Amandsberg, 

tweewekelijks op maandag van 9u30 tot 11u30 en 
tweewekelijks op vrijdag van 11u tot 14u. 

Wens je nog meer info, mail gerust ankie@desloep.be. 
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11/11: Internationale vrouwendag 
 

Op woensdag 11/11 organiseert het Vrouwen 
Overleg Komitee (VOK) voor de 44ste keer een 

Internationale Vrouwendag. Deze keer draait  

de dag rond het  thema ‘geluk’. Dit  gaat door in 
De Centrale, Kraankinderstraat 2, van 13u30 tot 

18u. Er zijn verschillende workshops te volgen, er 
is catering en eveneens kinderopvang 

aanwezig. Voor meer info kan je terecht bij heleen@desloep.be. 

 
 

Kleding-en speelgoedbeurs 
 

Jammer genoeg bestaat ons winkelt je op dinsdag niet 

meer. Maar niet getreurd, iedereen is welkom om tussen 
kinderkledij (van 0-4 jaar) en speelgoed te snuisteren op 

dinsdagmiddag op 24/11 van 13u30 tot 15u30.  
 

Heb je nog vragen, neem dan zeker contact op met 

arne@desloep.be

mailto:heleen@desloep.be
http://vrouwendag.be/images/stories/Vrouwendag2015/Programma website.pdf


Hieronder v ind je alvast een overzicht terug van alle activ iteiten 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.  
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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