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NIEUWS?

WhatsApp Groep

Resto van Harte 

Girlz Lounge

Onze Toppers 

Girlz Lounge 

De Girlzlounge is een activiteit met meiden
tussen de 8 en 12 jaar die wekelijks
samenkomen bij SOL. Op deze middagen
lunchen de meiden met elkaar, worden er
binnen en buiten leuke activiteiten gedaan en
praten we over onderwerpen die spelen in
hun dagelijks leven, zoals identiteit,
vriendschap, emoties, gedachten, liefde en
nog veel meer. Dit doen we met behulp van
het 'Lifeskill Paspoort', ontworpen door de
Hogeschool Leiden. Ook worden regelmatig
hun ouders uitgenodigd. De meiden hebben
verschillende culturen, geloven en
achtergronden en toch heerst er een cultuur
van veiligheid, vertrouwen en acceptatie naar
elkaar, iets om trots op te zijn! 

Resto Van Harte
Kom koken en chillen! Voor
kinderen tussen de 8-12 jaar. Geef
je dan snel op en ga aan de slag
met een echte chef- kok. Zo leer je
de fijne kneepjes van het vak. Van
pannenkoeken tot
aardbeienmousse: straks maak je
het allemaal zelf!
Wees er snel bij, het is een gewilde
activiteit. Je kan je bij SOL hiervoor
inschrijven. 

Ook hier geldt VOL = VOL



Oumaima
Dinsdag & Woensdag

Yousra
Donderdag 

Nima

 Donderdag

Badr
Donderdag & Vrijdag

Misschien heeft u ze al gezien. Onze
nieuwe SOL Toppers zijn gestart. Wij
hebben zeven stagiaires en willen hun
even voorstellen!

SCAN MIJ

WhatsApp Groep

FIJNE 
LENTE

Ons activiteitenprogramma loopt,
met allemaal uitdagende activiteiten.
De flyer met het activiteitenoverzicht
hangt aan de deur van SOL. 
Wist u dat wij een whats app groep
hebben? Wilt u op de hoogte zijn van
onze activiteiten geef uw mobiele
nummer aan een van de SOL
medewerkers, dan kunnen wij u hier
toevoegen. 
Kom gewoon eens binnen lopen, dan
kunnen wij er ook samen naar kijken. 

Onze Toppers

Jessica
Maandag 

Mouad
Woensdag

Ilyas
Donderdag & Vrijdag


