Springplank
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Alweer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.
---mutualiteitsformulieren uitgedeeld:--Heel wat mutualiteiten komen tegemoet in de kosten voor sport voor kinderen wanneer ze ingeschreven
zijn bij een erkende sportclub. Wriemel heeft zo'n herkenning. Jullie kunnen dus geld krijgen van de
mutualiteit waarbij je aangesloten bent. De voorbije les werden onze formulieren uitgedeeld aan de
kinderen waarvan de ouders tijdig het inschrijvingsgeld betaalden. (Behalve voor de groepen om 09u00, die
formulieren delen we de komende les uit). Je kan het blad dat je de voorbije zaterdag kreeg, vastnieten aan
het formulier dat je van jouw mutualiteit krijgt (of op hun site vindt). Dien vervolgens alles in bij jouw
mutualiteit. Vaak storten ze enkele weken later het geld op jouw rekening. Dit extraatje is altijd leuk
meegenomen Wie afwezig was tijdens de les dat de formulieren uitgedeeld werden: geen paniek! De
lesgevers houden jouw formuliertje bij en delen het uit de volgende les dat jouw kind aanwezig is.
---'grote' les:--Zaterdag 30/10 is het alweer de laatste les voor een schoolvakantie. Traditioneel houden we dan onze
'grote' les. Als ouder merk je er weinig van: je brengt en haalt je kind zoals altijd op dezelfde uren. Voor de
kinderen is het een echt feest: een heel uur lang vrij spelen! De monitoren komen die les telkens nog
vroeger om alles op tijd klaar gezet te krijgen. We laten de scheidingswanden weg en maken 1 hele grote
zaal vol bewegingsmateriaal en -parcours. 't Wordt weer een echt gewriemel die voormiddag!
Onze ervaring leert dat de jongste kleuters aanvankelijk wat schrikken bij de start van de 'grote' les. Plots is
het knusse zaaltje verdwenen en moeten ze hun weg vinden in een reusachtige zaal vol wriemelende
kinderen. Wie een oudere broer of zus heeft, is meestal erg tevreden: ze kunnen eens samen wriemelen.
Voor wie geen broer/zus heeft, komt het in het begin vaak nogal overweldigend over. Toch leert diezelfde
ervaring ons dat ook zij steeds snel de smaak van een 'grote' les te pakken hebben!
---WriemelRun:--Komende zaterdag kan je reeds jouw 6e sticker verdienen bij WriemelRun. Heb je er eentje gemist? Geen
probleem. De actie loopt tot het einde van het Wriemeljaar. Je kan dus gerust nog 'instappen'. Vraag je
kaart aan de lesgevers. Komaan, allemaal op naar de 10!
Vanaf de herfstvakantie hoef je de sticker niet meer te vragen aan de lesgever. We hangen ze klaar aan de
metalen kast tussen kleedkamer 13 en 14. Neem er zelf eentje telkens je gesport hebt tijdens het Wriemelen
van jouw zoon/dochter.
---Wriemel Ski:--Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor ons Wriemel Ski- en snowboardkamp tijdens de krokusvakantie. Dit kamp
staat open voor kinderen vanaf het 1e leerjaar tot het 3e middelbaar! Je komt rechtstreeks op de flyers via
deze link: https://www.wriemel.be/downloads/ski/flyer_ski_en_snowboard_krokus_2021-2022.pdf
Voor de gezinsreis ben je te laat, die zit helemaal vol.
---Verjaardagsfeestjes:--Intussen wordt het wat kouder en soms wat natter bij een verjaardagsfeestje in de Wriemeltuin. Wist je dat
je ook via www.superjurjen.be een verjaardagsfeestje kan geven in de sporthal? Lekker warm en droog? En
vooral: ruim en privé! We regelen voor jou een zaal en een kleedkamer, zetten een supertof springkasteel
en enkele van onze grote spelen klaar, we gooien nog wat ballen in de zaal en zetten er 2 doelen bij. Of
geef je liever een feestje met een heel klim- & klauterparcour? Ga gauw kijken naar de site
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www.superjurjen.be voor meer info. (Binnenkort wordt ook die site helemaal vernieuwd, hou hem dus in de
gaten!)

Wriemelende groeten,
Aline & jurjen!
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