Springplank

Wriemel/nieuws 16.2
Whoehoe! De instuif was super gezellig en we hebben er enorm van genoten om terug op die manier van
start te kunnen gaan. Meer dan 250 Wriemelende kinderen en hun ouders op 1 voormiddag dat is echt
bijzonder! Iedereen heeft z'n weg naar de sporthal gevonden.
Hieronder kort nog wat info, zodat iedereen elke week vlot kan starten.
---Dit kreeg je de voorbije les (of een van de komende lessen) mee:--* ledenboekje: nog wat extra info over onze lessen
* kalender: ook te downloaden via onze site
* T-shirt: elk nieuw lid waarvan het inschrijvingsgeld tijdig betaald werd kreeg er eentje.
* boekje ‘ik ben Chaoske’ met heel wat info over de club.
* WriemelRun stempelkaart (op verzoek): sport tijdens het wriemel-uurtje van jouw zoon/dochter en spaar
voor een leuk wriemel gadget!! Lees de info op de kaart en trek alvast je sportschoenen aan!
---Mondmaskers:--Mondmaskers zijn nog steeds verplicht voor onze Wriemel ouders.
---Organisatie volgende lessen:--Tijdens de instuif Wriemelden we met z'n allen in 1 grote zaal. Leuk voor de instuif, maar natuurlijk niet
haalbaar voor elke les. Vanaf de komende les delen we de zaal weer op met de vaste en mobiele wanden
zodat we 5 kleine en gezellige zaaltjes krijgen. Elke groep heeft dan z'n eigen ruimte. Daardoor zal het veel
rustiger zijn. Toch verwachten we ons aan de nodige traantjes, natuurlijk. Vooral voor de jongste kleuters
zijn de eerste lessen zonder mama of papa erg moeilijk. Geef niet onmiddellijk op! De traantjes duren
meestal een les of 3. Nadien komen de kinderen al veel vrolijker binnen. Volhouden!! Het duurt vaak even
alvorens de kinderen door hebben dat Wriemelen echt leuk is. ;)
---Regeling in & uit:--De sporthal is niet langer verboden terrein voor ouders. Om de start en het einde van elke les vlot te laten
verlopen vragen we om je te houden aan onderstaand kleedkamer-schema. Als ingang van de kleedkamers
gebruiken we zoveel mogelijk de buiten-ingang aan het voelbalterrein. Op die manier proberen we de
stroom toekomende ouders gescheiden te houden van de stroom afhalende ouders. (Niet elke kleedkamer
heeft een buiten-ingang. Check dus zeker onderstaande tabel)
Algemeen stellen we:
- voor de les wacht iedereen IN de kleedkamer. Daar worden de kinderen afgehaald door hun monitor en
naar de turnzaal gebracht. Laat best niks achter in de kleedkamer, want de kinderen komen na de les niet
meer in hun kleedkamer aangezien de volgende groep er al zal wachten.
- Na de les worden de kinderen opgehaald door hun ouders in de gang AAN de sportzalen. Je leest in de
tabel om welke sportzaal het gaat. Je verlaat de gang door de nooddeur aan het einde van de gang. (Niet
terugkeren naar de blauwe inkom-deuren. Volg de pijlen)
- Kom de kinderen op tijd afhalen. De les stopt telkens 5 minuten voor de volgende les begint. (Dus om
09u55, om 10u55 en om 11u55 stoppen de lessen). We willen de kinderen van ouders die te laat zijn nooit
alleen in de gang achterlaten en nemen hen dus mee naar de volgende groep. Maar, dit 'meenemen' van
kinderen is erg belastend voor de lesgever die met z'n volgende les wil starten. Alvast bedankt dus om op
tijd te komen!
wriemel/nieuws 16.2

Pagina 1 van 2

---afwezigheden:--We krijgen vaak mailtjes van ouders die laten weten dat hun kind eens uitzonderlijk afwezig zal zijn.
Vriendelijk, maar hoeft eigenlijk niet echt. Ons principe is: het Wriemelen is geen verplichting. Als jouw kind
eens een les niet kan, hoef je je daarover geen zorgen te maken. Laat het dus zeker geen
verjaardagsfeestjes, logeerpartijtjes bij oma of andere leuke dingen missen! We vragen wel om indien een
kind langdurig afwezig is, een seintje te geven zodat wij ons geen zorgen hoeven te maken.
---Vervangingen: --Dit jaar zal superjurjen opnieuw instaan voor de vervangingen. De meeste lesgevers zijn immers aan het
onderwijs verbonden en daar hoort al eens een zaterdag-werk-dag bij. We proberen telkens om onze vaste
vervangers in te schakelen, zodat de kinderen hen snel kennen en ook bij afwezigheid van hun lesgever vlot
kunnen komen Wriemelen.
Tot een volgende wriemel/nieuws...
Wriemelende groeten,
Aline & jurjen!
In de komende wriemel/nieuws vind je onder andere info over:
---formulier mutualiteit/werkgever:-----lesvormen:--kleedkamer schema:
Groep
Go Wild 09
Go Wild 10
Go Wild 11

Brengen in kleedkamer
Kleedkamer 14 (ingang via voetbalterrein)
Kleedkamer 14 (ingang via voetbalterrein)
Kleedkamer 14 (ingang via voetbalterrein)

Afhalen aan zaal
C-zaal om 09u55
C-zaal om 10u55
C-zaal om 11u55

Groep
Apen 09
Apen 10
Apen 11

Brengen in kleedkamer
Kleedkamer 13 (ingang via voetbalterrein)
Kleedkamer 13 (ingang via voetbalterrein)
Kleedkamer 13 (ingang via voetbalterrein)

Afhalen aan zaal
C-zaal om 09u55
C-zaal om 10u55
C-zaal om 11u55

Groep
Beren 09
Beren 10
Beren 11

Brengen in kleedkamer
Kleedkamer 12 (ingang via voetbalterrein)
Kleedkamer 12 (ingang via voetbalterrein)
Kleedkamer 12 (ingang via voetbalterrein)

Afhalen aan zaal
B-zaal om 09u55
B-zaal om 10u55
B-zaal om 11u55

Groep
Sport & Spel 09
Panters 10
Olifanten 11

Brengen in kleedkamer
Kleedkamer 10 (ingang via de gang)
Kleedkamer 10 (ingang via de gang)
Kleedkamer 10 (ingang via de gang)

Afhalen aan zaal
B-zaal om 09u55
B-zaal om 10u55
B-zaal om 11u55

Groep
Kleuters & Muziek 09
Dans 10

Brengen
Wachten vóór de budo/danszaal
Wachten vóór de budo/danszaal

Afhalen aan zaal
budo/danszaal om 09u55
budo/danszaal om 10u55

Wriemelende groeten,
Aline & jurjen!
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