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In februari hadden we een thema : verkeer, veiligheid & preventie. Een leuk & leerrijk
thema!
Deze maand was er ook dikke truiendag op 6 februari. Ook bij ons ging de
verwarming een paar graden lager & dachten we aan het milieu.
Diezelfde dag gingen we ook op bezoek in het ziekenhuis. Daar kregen we een
leuke rondleiding & heel wat uitleg. We waren zelf ook even patiënt & mochten zelfs
een ritje met de ambulance maken.

Woensdag 7 februari deden we een smokkelspel met z’n allen
in het dagcentrum. We moesten proberen om geld & wafels
over de grens te smokkelen, zonder dat de douane ons kon
betrappen, want dan moesten we de gevangenis in. Helaas!
Deze maand gingen we ook verschillende keren de straat op
voor een wandeling. We oefenden dan vooral het oversteken.
Links – rechts – links, niet altijd even makkelijk hoor!
Op maandag
12 februari
kwamen Hilde
& Jeanne ons
wat meer
vertellen over
windels
aanleggen,
EHBO & wonden verzorgen. Wat een leerrijke
ervaring .

Deze maand waren er natuurlijk heel wat vormingen, rond gezonde voeding,
verkeer & verkeersregels. We zijn weer heel wat slimmer geworden .
We speelden ook een lottospel met verkeersborden. Niet altijd even makkelijk!
Op dinsdag 13 februari gingen we in de namiddag carnaval vieren in DCT. Plezier
alom…
Op woensdag 14 februari trokken we het bos in & leerden we hoe de weg te vinden
als we verdwaald zijn, wat we moeten doen als we everzwijnen tegenkomen, …
Interessant!
Op donderdag 15 februari trokken we met een grote groep naar Coca-Cola. Daar
leerden we meer over de geschiedenis & nu weten we ook hoe de verpakkingen &
alle drankjes gemaakt worden.
Vrijdag 16 februari kwam Bart, onze kok, wat meer vertellen over voedselveiligheid.
Hoe moet je dingen bewaren, hoe warm moet eten zijn, …
Die dag ging er ook een groepje naar het Boekenfestijn. Een hele dag tussen de
boeken, fijn hoor  .
In februari moesten we ook heel veel netballen & gingen onze supporters vaak mee.
Op woensdag & donderdag 21 & 22 februari werd onze speelplaats een echt
verkeerspark. We moesten verkeersborden & verkeersregels respecteren, want
anders kregen we een boete.
Vrijdag 23 februari kwamen er ook 2 politieagenten op bezoek in het dagcentrum.
We speelden een geluidenspel, leerden over de regel van 6 & veilig over te steken.
Om de maand goed af te sluiten was er ook nog een vorming over veilig op internet.
Wat doe je best niet op internet? Wij weten het nu ook!
Ook de mama van Marleen kwam op bezoek om ons veilig te leren oversteken. Zij is
gemachtigd opzichter & laat dagelijks de kinderen in de buurt veilig over. Wij
mochten nu even haar taak overnemen .

