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Springplank 
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Corono probeert ons weer ferm te dwarsbomen.  
 
Gelukkig hebben de maatregelen momenteel slechts een beperkte invloed op onze werking. Wij mogen 
blijven verder Wriemelen! Whoehoe!  
 
Het blijven wel moeilijke weken: door opeenvolgende quarantaines van onze lesgevers, is het soms wat 
puzzelen. Momenteel hebben we nog geen lessen moeten schrappen, en daar zijn we eigenlijk wel fier op. 
Met heel veel dank voor de flexibiliteit van onze monitoren. Inspringen, groepen overnemen, extra kinderen 
bij nemen,… Corona maakt het hen niet makkelijk maar ze blijven gaan. Knap! 
 
De voorbije lessen kon ikzelf wegens quarantaine-verplichtingen niet aanwezig zijn. Jammer genoeg zorgde 
mijn afwezigheid er voor dat de stroom van in- en uitgaande ouders sterk mengde. Dit moeten we echt 
blijven vermijden. Door de stijgende cijfers kunnen we, in samenspraak met de sportdienst, de komende 
weken GEEN OUDERS meer toelaten in de kleedkamers en de gangen.  
 
Gelukkig kunnen we, net als vorig jaar, gebruik maken van de verschillende toegangsdeuren langs het 
voetbalveld om zo onze groepen ouders zoveel mogelijk te spreiden. Kijk goed naar het schema hieronder 
en lees waar jouw kind verwacht wordt. Als ouder mag je NIET in de kleedkamer.  
 
Op het einde van de les zullen alle kinderen via de nooduitgang naar buiten gebracht worden. De ouders 
verzamelen na de les dus opnieuw op de parking (waar vroeger het skate-terrein was).  
 
Alvast bedankt om dit vlot te laten verlopen.  
 
Het schema vind je op de volgende pagina.  
 
Vanaf vandaag staat de planning van onze Wriemel Zomer online. Geïnteresseerd? Neem dan zeker eens 
een kijkje op www.wriemel.be  
 
Tot een volgende wriemel/nieuws... 
 
Wriemelende groeten, 
 
Aline & jurjen! 
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Schema: 
 
Groep Brengen in kleedkamer Afhalen aan de nooduitgang 
Go Wild 09 Kleedkamer 14 (ingang via voetbalterrein) om 09u55 
Go Wild 10 Kleedkamer 14 (ingang via voetbalterrein) om 10u55 
Go Wild 11 Kleedkamer 14 (ingang via voetbalterrein) om 11u55 
 
Groep Brengen in kleedkamer Afhalen aan de nooduitgang 
Apen 09 Kleedkamer 13 (ingang via voetbalterrein) om 09u55 
Apen 10 Kleedkamer 13 (ingang via voetbalterrein) om 10u55 
Apen 11 Kleedkamer 13 (ingang via voetbalterrein) om 11u55 
 
Groep Brengen in kleedkamer Afhalen aan de nooduitgang 
Beren 09 Kleedkamer 12 (ingang via voetbalterrein) om 09u55 
Beren 10 Kleedkamer 12 (ingang via voetbalterrein) om 10u55 
Beren 11 Kleedkamer 12 (ingang via voetbalterrein) om 11u55 
 
Groep Brengen in kleedkamer Afhalen aan de nooduitgang 
Sport & Spel 09 Kleedkamer 11 (ingang via voetbalterrein) om 09u55 
Panters 10 Kleedkamer 11 (ingang via voetbalterrein) om 10u55 
Olifanten 11 Kleedkamer 11 (ingang via voetbalterrein) om 11u55 
 
Groep Brengen aan de blauwe ingang  Afhalen aan de nooduitgang 
Kleuters & Muziek 09 Wachten vóór de budo/danszaal om 09u55 
Dans 10 Wachten vóór de budo/danszaal om 10u55 
 
 
Wriemelende groeten, 
 
Aline & jurjen! 
 


