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In februari was het weer een themamaand. We werkten hier rond het thema strips, boeken en
tekenfilms. Dus de meeste activiteiten waren rond dit thema.
Op dinsdag 2 februari werden er samen met Chris ( vrijwilligster) levende beelden gemaakt. Onze
gasten konden er wat van!
Dezelfde dag was er ook de eerste dansexpressie met strips. We wisten niet dat je op zoveel
manieren kon dansen met stripboeken, er werd hard gelachen en gedanst!
Op donderdag 4 februari was het weer tijd voor G-karate. Knap wat de gasten nu al kunnen.
Binnenkort verhuizen we naar een grotere zaal, om nog beter karate te kunnen doen.
Chiara startte met een virtuele rondleiding over Ketnet. Door leuke filmpjes kijken we achter de
schermen bij Ketnet! We werden weer wat slimmer!
En ook de start to runners, geven niet op! Blijven lopen!! Goed bezig!
We richtten in het snoezellokaal ook een klein vertelhoekje in. Deze
maand is het elke middag vertelkwartiertje. Dan nestelen we ons voor een
super spannend verhaaltje!
Natuurlijk mag een stripfiguren-poppenkast deze maand ook niet ontbreken! We staan er weer van
versteld hoe goed iedereen kan poppenkast spelen.
En ook het film maken dompelen we onder in het thema van deze maand! We maken namelijk een
eigen DCS-stripboek! Het resultaat krijgen jullie later zeker nog te zien! Het belooft een heel grappige
strip te worden!
Af en toe wat ontspannen blijft de boodschap! Lekker watersnoezelen en gewoon snoezelen laten
we niet passeren! Heerlijk genieten, dat kunnen we als de beste!
Op woensdag 10 februari was het de hoogste tijd om nog eens een blik te gaan werpen achter de
schermen van een bedrijf! We kozen voor Concentra. Dit omdat Concentra een drukkerij is, dus dat
pastte weer netjes in onze themamaand! Wat we daar allemaal zagen, was de moeite zeker waard!
Donderdag 11 februari waren er veel uitstapjes, een groepje ging naar het boekenfestijn, een
groepje ging wandelen en een groepje werkte rond een eigen pop-up restaurant en dan was er nog
een groepje dat mocht genieten van nog een dansexpressie met boeken!
Wat zijn we allemaal toch pietzakken hoor!
Maandag 15 februari gingen de jarigen van de maand samen naar het Vossenhol om iets lekker te
eten en te drinken!
Hoera voor Nina, Fabienne, Tiny, Joris en André!! Schol…….

Uiteraard wordt er niet enkel gefeest! Er word ook gesport, de netballers waren deze maand ook
weer zeer actief! Goed bezig netbalploeg!
Woensdag 17 februari, deden we voor de eerste keer de deur van de escaperoom vast. We sloten
onszelf op in een lokaal en probeerden aan de hand van opdrachtjes een code te bemachtigen die
ons de sleutel van de deur zou opleveren! Wat was het spannend! Gelukkig is het gelukt! Er zullen
nog 3 groepjes volgen!
18 februari: natuurlijk staat ook de creativiteit in dit thema niet stil, er
werden mooie dingen geknutseld en getekend. In de gang hingen
echte superhelden aan de muur.
We mochten ook nog eens gaan mee koken in het KTA. Lekker vegetarisch stond er op de menu. Het
was weer een toffe, maar vooral leerrijke voormiddag.
Op vrijdag 19 februari waagden we ons aan het maken van een tekenfilm, eens benieuwd naar het
resultaat.
Namiddag strijden de Suskes tegen de Wiskes, voor de aandacht van tante Sidonia! Het was een heel
spannende namiddag! En jawel de Wiskes zijn gewonnen! Girlpower!!
Dinsdag 23 februari mochten we op bezoek in de paardenkliniek! Daar trokken we grote ogen! We
kregen er veel te zien en te horen en genoten van de uitleg die we er kregen! Het was een
superuitstap!
In de namiddag trokken we onze dansschoenen en onze verkleedkleren aan, want het was
carnavalfuif! We dansten tot we niet meer konden! Anke werd prinses carnaval en mocht een mooie
kroon mee naar huis nemen! En ook Jorino en Janne vielen in de prijzen! Ze werden prins en prinses
carnaval van het personeel! Ook zij zagen er beeldig uit!
Op donderdag 25 februari begonnen de bakkers aan een heuse bakmarathon! Ze bakten stapels
wafels en het hele dagcentrum rook naar de wafels! Mmmm lekker!
Vrijdag 26 februari gingen we weer zwemmen of fitnessen of hout bewerken, zoals altijd een leuke
voormiddag! Er ging ook een groepje naar een theaterstuk van Frou Frou en er was ook nog een
netbalwedstrijd.
In de namiddag deden we de “mister man” verkiezing: Gust, Jorino en Frederic probeerde door
opdrachten ons te overtuigen dat zij de beste man waren! Spannend was het wel! Uiteindelijk won
Jorino, Gust en Frederic haalden een gedeelde 2de plaats!
Voila de maand zit er al weer op! Tijd voor een nieuwe maand! 
Jullie mogen nog steeds suggesties voor een naam voor de
nieuwsbrief doorgeven! We hebben al een paar toffe kanshebbers
van jullie doorgekregen! Alvast bedankt daarvoor!
Tot snel!!!
PS: op onze facebook pagina staat ook nog een leuk filmpje van de G-karate! ( facebook: dagcentrum
speelfhofstraat)

