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  Activiteit in de kijker: VOORLEZEN 

Tijdens de activiteit “voorlezen” doen we meer dan alleen maar voorlezen. Zo hebben 

we o.a. een reeks boeken over Kikker en zijn vriendjes. Hier hebben we een lottospel 

rond uitgewerkt, een bordspel met leuke opdrachten, memory, … We werken rond 

verschillende thema’s zodat er zeker voldoende afwisseling is. We maken ook gebruik 

van handpoppen, waaronder onze 2 grote handpoppen: Stuart en Lena. Dit alles maakt 

deze activiteit interactief en aantrekkelijk voor de gasten.  
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  Verjaardagen 

                                           

 

 Wist je dat … 

- …  we tijdens de zomermaanden werden verwend door de ijskar. 

Deze kwam langs bij ons in het dagcentrum en we werden 

getrakteerd op een lekker ijsje. 

 

 

 

 

 

 

- … we in de vakantieperiode extra hulp kregen van onze stagiaire Zoë. Fijn dat je 

ons tijdens deze periode kwam ondersteunen Zoë. 

- … Sandra onze vrijwilligster is. Zij komt ons regelmatig assisteren. Welkom in onze 

groep. 

- … we na een warme, leuke vakantieperiode proberen om terug meer routine te 

krijgen in ons weekprogramma. Activiteiten zoals paardrijden, zwemmen, BTL- 

dagen zullen terug geregeld op het programma komen. 

- …. er elk jaar de vraag gesteld wordt om een leuke tekening te maken voor de 

uitnodiging van het tuinfeest. Dit jaar werd de tekening van groep 3 gekozen tot 

de leukste. En daar zijn we best fier op. Dat heb je goed gedaan Jo Vanneroem! 

- … onze jaarlijkse oudernamiddag doorgaat op vrijdag 22 november. Allen 

welkom om 14u! 

- … Johan ons op maandag en dinsdag komt helpen met de 

afwas. Daarna haalt hij zijn gitaar boven en kunnen de gasten 

samen met hem liedjes zingen tijdens de activiteit muziek.  

- ... we vanaf september weer heel wat stagiaires verwelkomen. 

We hopen er samen met hen een leerrijke, boeiende stage-

ervaring van te maken. 

- … we steeds blijven zoeken naar nieuwe leuke activiteiten aangepast aan de 

vraag en nood van onze gasten. 



  Wat we nog zoal deden ... 

Tijdens de zomermaanden deden we vaak een spel met een grote groep. Annick 

werkte een aantal toffe spelletjes uit. Iedereen genoot met volle teugen van deze 

activiteiten. Zo hadden we een reis rond de wereld, een spel met de 

kleurendobbelsteen en een dierenspel. Bij elk spel waren er leuke opdrachten. Pret 

verzekerd! Zowel voor de gasten als de begeleiding. 

   

    

         

Tijdens de vakantieperiode reed ons busje geregeld uit met een paar enthousiaste 

wandelaars op de achterbank. We kunnen jullie alvast vertellen dat we heel wat 

kilometers afgewandeld hebben in deze periode. Natuurlijk trakteerden we onszelf 

geregeld op een ijsje of deden we een terrasje. Op woensdag brachten we een 

bezoekje aan de markt. 

.                      
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In onze tweede nieuwsbrief hebben we al droevig nieuws te melden. Op 18 juli moesten 

we afscheid nemen van onze vrijwilliger Ivo. Elke dag worden we aan Ivo herinnerd. Hij 

maakte van onze zaal een warme, gezellige plaats voor onze gasten en ons 

begeleiders. Ook had hij een fantastische klik met onze gasten.  Dank u Ivo voor jouw 

harde werken en de zovele fantastische momenten. 

Niemand zei ooit dat het makkelijk was 

Niemand zei ooit dat het zo moeilijk was  

...om jou te moeten missen ….  


