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De maand februari was een korte, maar drukke maand met veel leuke
activiteiten.
Op 1 februari maakten we heeeeeel veeeel ajuinsoep, onze ogen prikten er
van. Hopelijk vonden jullie ze lekker?!

Die dag gingen we ook naar de carnaval fuif van
ROG. We waren allemaal heel kleurrijk verkleed
en dansten tot onze benen er bijna vanaf vielen.
Wat een feest!!!

De eerste zonnestralen waren deze maand van de partij. Wij
trokken dan ook naar buiten en deden veel vitamine D op. We
kunnen de lente al voelen.

We hebben buiten gedanst, gelachen, gek gedaan,
… Kortom we genoten van het mooie weer!!!
Hopelijk kunnen we dit snel opnieuw doen.

Heel de maand Februari hebben we gewerkt rond het thema ‘Afval, milieu, orde en netheid,
recycleren’. We hebben hier heel wat activiteiten rond gedaan.
We speelden een spel waarin sorteren en recycleren centraal stonden. Dit was heel leerrijk!

We leerden dat je ook met voeding kan recycleren en dat weggooien vaak verspilling is. Met oud
brood bakten we verschillende soorten “Bodding”of broodpudding. Met chocolade, appeltjes en
rozijnen. Mmmmm dat was lekker!!
Op een vrijdagnamiddag speelden we een kwis over sorteren en
recycleren. De begeleiding moest antwoorden en wij konden
punten scoren door in te schatten wie er juist kon antwoorden. Het
waren heel moeilijke vragen. Kevin, Peter, Rik en Jimmy werden
onze kampioenen!
Deze maand zijn we begonnen aan onze zwerfvuilactie! We
hebben de handen in elkaar geslagen met de stad Diest en
hebben enkele straten in de buurt van ons dagcentrum als onze
verantwoordelijkheid opgenomen. Zo leren we niet alleen bij
over zwerfvuil, afval en het milieu maar dragen wij ook een
steentje bij aan een propere samenleving. Go team de
Speelhofstraat!

We deden vormingen, zwerfvuilacties en leerrijke
activiteiten. Maar ook hygiëne is belangrijk als je met
afval gaat werken. Daarom hebben ook een vorming
gedaan rond handen wassen.
Er werd ook nagekeken wie er al veel wist over recycleren en sorteren en wie er nog wat kon bij
leren. Daarom werd er regelmatig een ordekoning of-koningin en een sloddervos gekozen. Hier zien
we ze nog eens allemaal op een rij…

De laatste dag van de maand was het weer feest! We zijn carnaval gaan vieren in DCT! Wat een leuke
afsluiter van de maand! Op naar volgende maand!

