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Activiteit in de kijker: BTL-dag
Elke donderdag brengen we met een 8-tal gasten een dagje door in
bezigheidstehuis Langenberg (BTL). Daar genieten we van de huiselijke sfeer.
We bereiden soms zelf onze maaltijd of een lekker tussendoortje. Maar we gaan
er ook regelmatig wandelen, knutselen iets of doen een spelletje. We maken er
samen een heel gezellige dag van waarbij we veel individuele aandacht aan
onze gasten kunnen schenken.

Verjaardagen
Met onze verjaardag mogen we kiezen waarmee we bij de koffie trakteren. We kunnen
kiezen uit pannenkoeken, wafels, koekjestaart,…
In de voormiddag gaan we
koken.

En bij de koffie kunnen we smullen van al dat lekkers. De
jarige mag dan op onze mooi versierde stoel gaan zitten.

Wist je dat …
-

-

... we soms de bakkerij reserveren en dan lekkere koekjes of wafels bakken. We
trakteren onszelf om 15u dan op een lekker drankje met onze lekkernij erbij.
… we heel leuke reacties krijgen op ‘Ons krantje’. Fijn om te horen…
Dankuwel voor de mooie woorden.
…onze activiteit paardrijden aangepast is aan onze gasten. Door een hemelbed
kan iedereen genieten van deze bijzondere ervaring.
… Michelle in groep 3 komt werken tot eind december. We willen haar
dan ook van harte welkom heten in onze groep.
… we binnenkort gaan uitzoeken welke bib we op geregelde tijdstippen
gaan bezoeken. Op deze manier willen we onze activiteit voorlezen
nog meer optimaliseren. We zijn benieuwd naar onze gasten hun
beleving.
.. we binnenkort naar de ' cinema' gaan. Een activiteit waar we nu al naar
uitkijken.
… we op 28 november onze jaarlijkse editie van MVC rockt organiseren. Hopelijk
mogen we ook jullie daar ontmoeten.

-

... de Sint op 6 december bij ons langskomt. Benieuwd of we dit jaar braaf
geweest zijn. Hij brengt voor ieder van ons een snoepzakje, maar daarnaast
krijgen we ook nog educatieve spelletjes voor de hele groep.
... we op 19 december ons kerstfeest vieren met groep 3. We doen dan een
toffe groepsactiviteit, verdelen pakjes en onze kok Bart kookt een heerlijke
feestmaaltijd voor ons. We genieten hiervan aan een mooi versierde tafel.
… we van de ouders van Jo Van Wijngaerden kalebassen gekregen
hebben. Tijdens crea maken we hier mooie kunstwerken van.
… we Lieve een heel spoedig herstel wensen. We hopen haar snel
terug bij ons te hebben.
… we dit schooljaar hulp krijgen van drie gemotiveerde stagiaires:
Inge, Paulien en Stien.

Wat we nog zoal deden ......
Op woensdagvoormiddag gaan we regelmatig naar Het Balanske
in Tielt-Winge.

Maar we sporten, spelen en werken ook heel veel.

En de creatievelingen kunnen zich uitleven tijdens handwerk of crea.

Een speciaal plaatsje in ons hart
Op 14 september moesten we afscheid nemen van Bart. We zullen hem
blijven herinneren in kleine dagdagelijkse dingen.
Dat jij er was
Samen met ons ….
Voor ons…
Is zo onvergetelijk
mooi.
Bron: Pinterest

Nieuwjaarswensen
Omdat het de laatse editie is van dit jaar,
willen we jullie alvast onze beste wensen
overbrengen voor het nieuwe jaar.

We wensen jullie
het beste
het zaligste
het mooiste
Als jullie maar gelukkig zijn …
Bron : pinterest / Kris Gelaude

