Springplank
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We kunnen eindelijk terug van start gaan!! Oef, daar hebben we echt enorm naar uitgekeken. De huidige
maatregelen vallen behoorlijk mee en hebben de komende lessen niet zo’n grote weerslag op onze werking.
Op zaterdag 18 september houden we opnieuw onze wriemel instuif. Tijdens deze les laten we de kinderen
en hun ouders kennismaken met de club en onze lesgevers. Deze eerste wriemelles zal dus nog geen echte
'les' zijn. We bouwen twee grote parcours waar alle kinderen vrij kunnen op klimmen & klauteren. Intussen
mogen de ouders mee de sportzaal in en kunnen zij hun kind wat extra motiveren en begeleiden of samen
de lesgever eens opzoeken. Tijdens de verdere lessen dit schooljaar (op onze wriemel-je-mee-dag na)
houden we graag de ouders uit de sportzalen en laten we enkel de kinderen toe. Geniet er dus van, nu het
eens kan!
Let wel: om het corona-proof te houden, moeten we ons houden aan volgende regels:
- per kind is er maximum 1 ouder aanwezig
- we behouden voldoende afstand t.o.v. andere ouders
- de ouders dragen heel de activiteit een mondmasker. Onze lesgevers zijn niet verplicht een
mondmasker te dragen in contact met onze Wriemelaars. Zo kunnen de kinderen meteen het ‘echte’
gezicht van de lesgever zien.
Handig om weten:
- zorg voor aangepaste sportschoenen, ook als ouder. Met 'gewone' schoenen mag je niet op de
sportvloer!
- respecteer de uren. Je komt naar de instuif op het uur waarvoor je jouw kind inschreef dit
wriemeljaar. Zo ben je zeker dat de juiste lesgever beschikbaar is. Het is belangrijk dat je op tijd
aanwezig bent en pas vertrekt tegen het einde van de les, net als bij 't gewone Wriemelen.
- wacht vóór de les in de aangeduide kleedkamer. (zie schema onderaan) Kom dus niet zomaar de zaal
binnen.
- je laat best niks hangen in de kleedkamer. Na afloop van jouw les wachten immers de volgende
groepen al vóór hun les in diezelfde kleedkamers, waardoor het een heel gewriemel wordt om nog
aan jouw jas of schoenen te geraken.
- gebruik als ingang de vertrouwde ‘oude’ ingang van de sporthal. Als uitgang gebruik je de nooddeur
in de bergruimte. Die tonen we jou wel op het juiste moment!
Hou indien mogelijk rekening met dit:
- We voorzien deze instuif vooral voor de nieuwe kinderen en de jongste kleuters. Zij hebben er
wellicht 't meeste nood aan dat mama of papa in de buurt is de eerste les. De aanwezigheid van
ouders is zeker niet verplicht! Iedereen is welkom, maar kinderen die er geen nood aan hebben om
hun ouders in de buurt te hebben, mogen die gerust terug naar huis sturen. Voor hen wordt het dan
een gewone speelles, zoals we er telkens ééntje doen voor elke schoolvakantie. Laat ons bij de
aanvang van de instuif dan wel even duidelijk weten dat je jouw kind niet zal vergezellen.
Onze Wriemelkalender staat reeds online. Je hoeft hem niet te printen. Je krijgt er eentje op het einde van
de instuif.
kleedkamer schema, zie volgende pagina!
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kleedkamer schema:
Go Wild 09
Go Wild 10
Go Wild 11

Kleedkamer 14
Kleedkamer 14
Kleedkamer 14

Apen 09
Apen 10
Apen 11

Kleedkamer 13
Kleedkamer 13
Kleedkamer 13

Beren 09
Beren 10
Beren 11

Kleedkamer 12
Kleedkamer 12
Kleedkamer 12

Sport & Spel 09
Panters 10
Olifanten 11

Kleedkamer 10
Kleedkamer 10
Kleedkamer 10

Kleuters & Muziek 09
Dans 10

Wachten vóór de danszaal
Wachten vóór de danszaal

Wriemelende groeten,
Aline & jurjen!
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