
 

 

DE NIEUWSBRIEF VAN HET  
DAGCENTRUM 

 

Beste lezer, 

met deze nieuwsbrief willen we jullie actuele informatie  

geven vanuit het dagcentrum. Zo willen we onze werking  

en de maatregelen tijdens de corona-periode nog eens toelichten.  

Maar geven we ook een overzicht van ons huidige thema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

INFORMATIE IN CORONA-TIJDEN 
 
Ondertussen kunnen we stellen 
dat we een jaar verder zijn in 
deze   corona-tijden. Binnen het 
dagcentrum werken we nog 
steeds met aangepaste 
activiteiten en kleinere 
vastgelegde bubbels. Daarnaast 
hebben we nog enkele 
maatregelen die we hoog in het 
vaandel dragen, enkel door 
goede afspraken en 
communicatie komen we hier 
samen door.  
 
Zo start een werkdag voor 
iedereen met het nemen van de 
temperatuur en het ontsmetten 
van de handen. Waarna 
iedereen plaatsneemt aan zijn 
eigen vaste tafel, op deze 
manier kunnen we de nodige 
afstand garanderen voor 
iedereen. Ook geven we nog 
mee dat alles meermaals per 
dag wordt ontsmet. Wanneer 
we ons buiten het dagcentrum 
bevinden voor een wandeling, 
gebeurt dit steeds met 
mondmasker en met de vaste 
bubbel. En tot slot geven we 
nog mee dat we op regelmatige 
basis de regels herhalen met 
iedereen, op deze manier blijft 
dit een actueel gegeven. 
 

 
 
We herhalen nog eens dat het 
belangrijk is om je zoon/dochter 
onmiddellijk thuis te houden, 
wanneer deze één of meerdere 
klachten heeft of in contact 
kwam met iemand die corona 
heeft. Klachten zijn: koorts 
(37.5°C of hoger) – hoesten of 
problemen met ademhalen – 
verkouden (snot, niezen, 
hoesten/kuchen) – klachten als 
spierpijn, vermoeidheid, 
keelpijn, hoofdpijn of geen 
eetlust. 
 
Op zaterdag 27 februari 2021 
kregen we ons eerste vaccin met 
Pfizer. Het tweede vaccin krijgt 
iedereen op vrijdag 19 maart 
tussen 13u-14u. Ook na het 
vaccin blijven we nodige 
maatregelen volgen tot nader 
order van het coronateam. 



 

 

THEMA: REIS ROND DE WERELD 

 
Deze rare tijden zorgden ook voor een 

aangepaste werking binnen het 

dagcentrum. Zo gingen we nog steeds aan 

de slag met een thema, maar werden de 

activiteiten opgesplitst in kleinere bubbels 

en werden deze met de nodige afstand 

georganiseerd. 

 

 
 

 

Het eerste thema van 2021 

werd ‘Reis rond de 

wereld’. We zijn dit thema 

gestart met een 

kennismaking van de 

wereldbol en zijn zeven 

werelddelen (Noord-

Amerika, Zuid-Amerika, 

Europa, Afrika, Azië, 

Oceanië en Antarctica). 

 

Na onze kennismaking 

bekeken we één 

werelddeel per week. Zo 

startten we elke maandag 

met een ontdekking van 

het werelddeel. Op deze 

manier leerden we meer 

over de taal die men 

spreekt, maar zagen we 

ook meer over de 

inwoners, de natuur en hun 

dierenrijk, maar nog zoveel 

meer. Verder in de week 

deden we verschillende 

activiteiten gelinkt aan 

een werelddeel. Hieronder 

geven we graag een kort 

overzicht over de grootste 

activiteiten per 

werelddeel. 

 

Afrika 

In deze week maakten we 

een Zuid-Afrikaanse 

melktaart. Deze was super 

lekker, om duimen en 

vingers van af te likken. 

Vooral de bodem met 

Maria-koekjes is naast de 

smaak bijgebleven. 

Tijdens deze week    

 

maakten we ook onze eigen 

Afrikaanse maskers. Deze 

werden gemaakt uit flessen 

en papier-marché, die we 

tot slot afwerkten met 

kleurrijke schilderkunsten en 

stofjes. 

 

Europa 

In deze week gingen we op 

verkenning welke landen er 

allemaal in Europa zijn en 

wat we van hen weten. 

Maar stonden we ook eens 

stil bij ons eigen land, België. 

Op vrijdag vierden we op 

Valentijn onze 

vriendschappen in het 

dagcentrum. Dit deden we 

met een zelfgemaakte 

spaghetti. Iedereen klonk op 

de vriendschap en we 

vierden in de namiddag ook 

nog een carnaval. 

 

Oceanië 

Uit deze week bleef ons 

vooral de kunst van de 

Aboriginals die we 

nabootsten vooral bij. Zo 

maakten wij echte 

prachtstukken waar we heel 

trots op zijn.  

Daarnaast leerden we het 

werelddeel kennen aan de 

hand van een bingo met 

foto’s. Zo zagen we wat 

typerend is voor dit 

werelddeel, maar ook welke 

dieren er allemaal leefden. 

 

 

Antarctica 

Het koudste werelddeel 

waar geen mensen 

wonen, enkel 

wetenschappers, zorgde 

ook voor ons dat we 

enkele proefjes 

ondergingen. Maar deden 

we ook aan gymnastiek 

om lekker warm te krijgen. 

 

Azië  

Tijdens deze week 

maakten we kennis met 

het eten uit dit 

werelddeel. Zo maakten 

we zelf een wok-gerecht 

klaar. En knutselde 

iedereen samen aan een 

Chinese draak. 

 

Zuid-Amerika 

Na een kennismaking met 

het werelddeel waar het 

grote Amazonewoud ligt, 

gingen we terug aan de 

slag met een grote bingo. 

We zagen foto’s van 

dieren, monumenten,  

beroemdheden, natuur-

fenomenen,… 

 

Noord-Amerika 

Dit is een week die nog 

moet komen. Deze start 

op maandag 15 maart. Er 

staan terug een heleboel 

activiteiten op de 

planning. Zo zullen er 

knutselactiviteiten zijn, 

maar ook een 

kookactiviteit en spelen 

we casino.  

 

 



 

 

 

 

Nog meer belangrijk nieuws 

 

Vorige verjaardagen: Sybren – 23 jaar (2 januari) en Kristof – 46 jaar (5 januari) en  

                                                    Maarten – 39 jaar (30 januari) 

 

Volgende thema: ‘De jaren 60-70-80-90-00-10’ 

 

Verjaardagen: Petrocsja – 50 jaar (16 maart) en Elisabet – 43 jaar (26 maart) 

 

Stagiaire Endëra: In februari is Endëra gestart met haar stage in het dagcentrum. 

                                          

 

 


