
 

 Knutselen moederdag 
Voor de cadeaus van moederdag hebben we bloempotten 

beschilderd. Iedereen mocht een kleur kiezen en zijn pot schilderen. 

Daarna werden er servettenbloemen op de potten gekleefd en 

werden deze vernist.  

Op 2 mei zijn we naar Intratuin geweest met de bus. We gingen er op 

zoek naar kruiden en na wat zoeken hebben we tal van kruiden 

gevonden. Met al dit materiaal konden we aan de slag om onze 

cadeaus af te werken. De kruiden werden geplant en tot slot werden 

er bijen geknutseld om in de bloempotten te steken, dit als kaartje voor 

de bijzondere mama’s en papa’s. 

   Bloemen aankopen en planten 
Op dinsdag 8 mei gingen we naar de plaatselijke bloemenwinkel 

Roels. Daar hebben ze een serre vol met mooie bloemen, we konden 

dan ook naar hartenlusten kiezen. 

Natuurlijk kochten wij de mooiste bloemen en hebben we deze de 

volgende dag geplant in de verschillende bloemvakken in de tuin. We 

kunnen zeggen dat we terug kleur hebben in onze tuin. 

 

  Werken in de tuin 
In dit thema zijn we gestart met enkele werkjes in de tuin. Zo werden 

het terras gekuist en zijn we gestart met onkruid trekken. Wanneer we  

zagen dat het mooi weer was hebben we enkele momenten ingelast om te  

kunnen werken in de tuin. Op deze manier zal onze tuin snel picco bello in 

orde zijn. 

 

 

Nieuwsbrief Dagcentrum 
 
 
 

Beste lezer, 

Dit is al onze vijfde editie van onze nieuwsbrief. In deze 

nieuwsbrief kijken we terug op het thema Lente. 

Dit thema duurde maar drie weken en stond volledig in het 

thema van onze tuin en het seizoen “de lente”. We hebben dus 

veel gewerkt in de tuin en genoten van het mooie weer. 

 

We willen in deze nieuwsbrief ook nog meegeven dat de 

volgende thema’s 8 weken zullen duren in plaats van 4 weken. 

Op deze manier hebben we meer tijd om dingen uit te werken 

rond een bepaald thema en moeten we niet te snel 

overschakelen naar een ander thema.  

De volgende nieuwsbrieven zullen nu ook om de twee 

maanden komen in plaats van elke maand. 

 

We wensen jullie veel leesplezier! 

   Het dagcentrum. 

 

 

Geplande evenementen 

12-6-2018 

Aperitief verjaardag Nicky 

19-6-2018 

Aperitief verjaardag Katrien 

 

 

 

 
 



  Opstart van het compostvat met Jean-Pierre 
Op dinsdag 15 mei kwam Jean-Pierre, een kringloopkracht van de 

gemeente Waarschoot. Hij kwam ons uitleg geven over ons 

compostvat en we kunnen zeggen dat het een zeer leuke en leerzame 

voormiddag was. Zo werd ons compostvat opgestart,  zagen we hoe 

we moeten composteren en krijgen we de dieren te zien die leven in 

compost, we konden die bewonderen met een vergrootglas. 

 

Jean-Pierre heeft ons compostvat opgestart door er takjes en droog 

materiaal in te stoppen, zo hebben we een goede startlaag. Op deze 

startlaag komt dan al het afval en kan het composteren starten. 

Om te weten wat er allemaal in het compostvat mag gaf Jean-Pierre 

ons enkele brochures en hebben we alles samen overlopen. Zo weten 

we wat er wel allemaal in compost mag, dit is dan groenten- en 

fruitafval, verknipte WC rolletjes, tuinafval en koffiegruis. Maar ook wat 

er niet in mag zoals pitjes van een meloen, gekookt eten en vette 

servetten. Het is dus belangrijk om goed op te letten wat we allemaal 

in ons compostvat doen. Op deze manier zullen dieren hun weg 

vinden naar ons compostvat en zal ons afval worden omgezet in 

compost. De dieren die hierbij helpen zijn compostwormen, 

pissebedden, springstaarten, miljoenpoten en dergelijke. Deze zijn talrijk 

aanwezig in een goed werkend compostvat. En ook wij kunnen deze 

dieren helpen door elke week met een stok verluchtingskanalen te 

maken. We moeten dan met een metalen stok de compost even 

omwoelen.  

 

Tot slot kregen we ook uitleg van het ons insectenhotel. We konden 

zien dat er veel bamboebuizen gevuld zijn. Dit wil zeggen dat er eitjes 

in liggen en dat we volgend jaar kleine bij’tjes krijgen. 

Deze leggen dan opnieuw eitjes, zo blijft  alles werken en helpen wij de 

natuur.  

 

Jullie zien het, we kunnen nog heel veel vertellen over deze 

voormiddag, maar dit is de belangrijkste informatie. We kunnen 

besluiten dat dit echt een topvoormiddag was en we vol goeie moed 

starten aan dit project. 

 

   Koken 
Op woensdag 23 mei kookten we opnieuw zelf ons potje. Op het menu 

stond een koude plat. We hebben een hele voormiddag werk gehad 

om alle groentjes te kuisen en alles klaar te maken. ’s Middag konden 

we dan ook smullen van een super lekkere maaltijd. Dit was een mooie 

afsluiter van ons thema “Lente”. 

 

   Verjaardagen Rosita en Christa 
Op donderdag 17 mei vierden we in het dagcentrum de verjaardag 

van Rosita. Als cadeau koos Rosita voor nieuwe schoenen en trakteren 

deed ze met een lekker stuk cake.  

De week erna op donderdag 24 mei was het tijd voor de verjaardag 

van Christa. Als cadeau kreeg Christa een nieuwe t-shirt en als traktatie 

was er een stukje taart.  

Wij hebben deze verjaardagen goed gevierd en kijken al uit naar de 

volgende verjaardagen. 

 

 

 

 

        Volgend thema 
                     De boerderij 

 
7 juni: rijstpap maken 

 

8 juni: afwerken vaderdag 

 

18 juni: Lentemiddag met de ouders 

 

20 juni: Koken: verse frietjes, kipfilet met 
                          champignongsaus en    

                             appelmoes 

 

23 juni: trouw Melissa en David 

 

27 en 28 juni: Rock for Specials 

 

29 juni: Zomerfeest 

 

3 juli: Boerderijbezoek 

 

5 juli: coupe met ijs en aardbeien 

 

6 juli: Themadag: boerderij 

 

 

 

 


