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Beste ouders, 
 
Wij hebben alvast ferm genoten van de Wriemel-je-mee-dag. Tijd nu om vooruit te blikken 
naar volgend schooljaar. We geven hieronder alvast de planning weer voor 2022-2023. 
Helemaal onderaan nog een opsteker voor kinderen uit het 1e en 2e leerjaar. (Belangrijke 
les voor hen op 21 mei!) 
 
 
De planning voor 2022-2023: 
 

- Het komende schooljaar bieden we opnieuw onze vaste turn- en klim & 
klautergroepen aan voor kinderen uit de 1e en 2e kleuterklas. We organiseerden 
ons zodanig dat we die kleuters zowel om 09u00 als om 10u00 en om 11u00 kunnen 
laten Wriemelen. Veel keuze dus! 

- Daarnaast bieden we één turngroep aan voor 3e kleuterklas (om 10u00), één 
turngroep voor 1e en 2e leerjaar (om 11u00) en één groep sport&spel voor 1e en 2e 
leerjaar (om 09u00).  

- GO WILD was het voorbije jaar een groot succes. Onze lesgevers plaatsen de meest 
avontuurlijke parcours. Zij hebben nog massa’s ideeën dus breiden we deze 
groepen verder uit. GO WILD krijgt volgend jaar een zaal die dubbel zo groot is als 
waar dit schooljaar in gewriemeld werd. Op die manier kunnen we de opstellingen 
nog uitdagender maken. We voorzien alvast een extra lesgever zodat we de groep 
ook een stuk groter kunnen maken. Nog meer kinderen zullen kunnen deelnemen 
aan GO WILD! 

- Jammer genoeg verdwijnen volgend jaar de groepen ‘dans’ en ‘kleuters & muziek’ 
van het programma. Onze dansjuffen hopen die in te toekomst alsnog te kunnen 
herstarten. 

 
 
Op onze site vind je alvast nog een duidelijk overzicht van het aanbod 2022-2023. De 
inschrijvingen starten op zondag 22 mei in de voormiddag. Wees er tijdig bij, alle groepen 
hebben immers een maximum aantal plaatsen.  
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Een bijzondere les op zaterdag 21 mei voor 1e en 2e leerjaar: 
 

- Ons wekelijks recreatief Wriemel aanbod heeft een maximumleeftijd die nog steeds 
ligt op 2e leerjaar. Voor kinderen die ouder zijn, kunnen we jammer genoeg geen 
groepen meer aanbieden. Voor hen wordt het tijd om door te groeien naar een 
andere (eventueel competitieve) club.  

- Op zaterdag 21 mei organiseren we samen met de volleybalclub een bijzondere les 
voor al onze leden uit het 1e en 2e leerjaar. Die zaterdag kunnen die kinderen om 
10u00 eens proeven van een les volleybal gebracht door de volleybalclub.  

- Deze les gaat enkel door om 10u00 maar staat natuurlijk ook open voor 
lagereschoolkinderen die normaal om 09u00 of 11u00 Wriemelen. (Zij kunnen 
gerust 2 uur na elkaar Wriemelen of hun eigen les een weekje skippen.) 

- We verzamelen voor deze bijzondere les in kleedkamer 10.  
- Je hoeft vooraf niet in te schrijven voor dit aanbod. Alle aanwezige kinderen uit het 

1e of 2e leerjaar zullen automatisch deelnemen.  
 
  
Sportieve groeten, 
 
Het Wriemel-team! 
 
 
 


