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Intussen is de lente volop in het land. In mei hadden we heel wat kleurrijks op
het programma staan. Ook voor juni hebben we een aantal leuke dingen in
petto. Lees dus snel verder!

De SLOEP viert feest
Ons werkjaar zal dit jaar afgesloten worden met een spetterend zomerfeest
Djuma XXL. Deze vindt plaats op vrijdag 22 juni van 16u
tot 20u in De SLOEP. Zowel de sportgroep van Dynamo
als de mensen van de conversatielessen zullen hun
beste beentje voorzetten op het vrij podium. Tal van
lekkers alsook leuke deuntjes zullen worden voorzien.
Voor de kinderen is er een schminkstand, eendjes vissen
en een springkasteel. Dit alles is mogelijk dankzij het
burgerbudget van de stad Gent en de Koning
Boudewijnstichting. Het belooft alvast een fantastisch feest te worden!

Vader en kind op weekend met De SLOEP
Begin mei ging De SLOEP met 11 papa’s en 14 kinderen op weekend op een
boerderij in de Ardennen. Ze konden
genieten van een boswandeling,
kampvuur en bbq, huifkartocht, rijden
op de ezel, en zoveel meer. Het was
een fantastisch weekend! Deze
unieke en onvergetelijke ervaring
voor vader en kind was mogelijk met
de actieve en financiële steun van
een collectief van vrijwillige burgers.
De
samenwerking
met
deze
vrijwilligersploeg kadert ook in het Burgerbudget van de stad Gent, waarbij
De SLOEP actief inzet op het betrekken van Gentse burgers in haar
deelwerkingen.

Benefiet ten voordele van het vader-kind weekend
Ten voordele van het vader-kind weekend wordt er ook een benefiet
georganiseerd op zaterdag 9 juni in de Parnassus kerk in
de Oude Houtlei. Deuren openen vanaf 17u met tal van
muzikale optredens.
Eetkaarten aan 25 euro zijn te koop in De SLOEP.
Kan je er niet bij zijn, maar wens je dit initiatief te
steunen, dan kan je ook een steunkaart kopen bij De
SLOEP voor 10 euro via karima@desloep.be

Jaarverslag De SLOEP 2017
In 2017 bereikte De SLOEP opnieuw meer dan 1.000 individuele gezinnen. Zij
konden genieten van ons divers en integraal aanbod van
gezinsondersteuning, bestaande uit
onthaal, individuele
gezinsondersteuning, groepswerking,
spel & ontmoetingsmomenten,
materiële hulp en nog zoveel meer.
Wilt u meer weten over onze werking
en wat we allemaal gedaan hebben
in De SLOEP in 2017? Neem dan een
kijkje in ons jaarverslag 2017.

Week van de Opvoeding
Van 16 tot 23 mei was het de Week van de Opvoeding.
Deze week werd opvoeden positief in de kijker gezet.
Het thema van dit jaar was: ‘Opvoeden is samenspel:
allemaal wereldburgers!’ Ouders en professionals
konden deelnemen aan verschillende activiteiten in
Gent: lezingen en workshops over omgaan met ruzies,
sociale media, pubergedrag en nog veel meer. De hele
week zette Bibliotheek De Krook (afdeling non-fictie, 2de
verdieping) boeken over opvoeding in de schijnwerpers.

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 9 juli tem vrijdag 13
juli (niet op 11 juli) en/of van maandag 13 augustus
tem vrijdag 17 augustus (niet op 15 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 kindje wel
inschrijven: er wordt een voorkeur gegeven om te werken met een kleine
groep kinderen.
Voor verdere vragen kan je terecht bij heleen@desloep.be.
Als kers op de taart: een overzicht van alle activiteiten in juni. 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.

