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Springplank 
 
 
 
 
 

Wriemel/nieuws 17.4 
 
 
Alweer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. 
 
 
---Wijziging in de AFHAAL-regeling:--- 
We voelen het allemaal: het wordt kouder, natter en er waait heel wat meer wind. Daarom passen we onze 
afhaal-regeling aan. Voor de duidelijkheid: enkel de AFHAAL-regeling wordt aangepast. Het BRENGEN van de 
kinderen blijft zoals het was: rechtstreeks in de kleedkamer via de buitendeuren aan het voetbalveld!  
 
Vanaf komende zaterdag hoef je NA de les niet meer buiten aan de nooddeur te wachten op jouw kind, maar 
kan je jouw Wriemelaar afhalen in de gang aan de zaal waar hij/zij Wriemelt.  
 
Let wel:  

- We zorgen hierbij voor 1-richtingsverkeer in de gang: bij het afhalen kom je binnen via de nooddeur 
die we enkele minuten vóór het einde van de les openzetten. Kom NIET naar binen via de blauwe 
deuren vooraan! 

- Je stapt tot aan de juiste zaal, pikt jouw kind op en stapt verder naar de blauwe deuren vooraan. Via 
die blauwe deuren kan je naar buiten gaan.  

o De groep Go-wild wordt afgehaal aan Zaal C (de eerste zaal die je tegenkomt) 
o De groepen Beren en Apen worden afgehaald aan Zaal B (de middelste zaal) 
o De groepen Sport & Spel, Panters en Olifanten worden afgehaald aan zaal A (de laatste zaal) 

 
Aandacht: Het BRENGEN wijzigt niet.  

- Je brengt nog steeds jouw kind via de ‘voetbaldeuren’ en je blijft IN de kleedkamer. Loop niet in de 
gang, want dan verliezen de lesgevers het overzicht over de af te halen kinderen.  

- Laat indien mogelijk nog steeds zo weinig mogelijk kleren achter in de kleedkamer. Die zit op jouw 
afhaal-moment immers al helemaal vol met de volgende groep kinderen en ouders.  

- Wees op tijd, zowel bij het brengen als bij het afhalen!  
 
 
---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. Je kan het blad dat je de laatste 
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. 
 
 
---WriemelRun:--- 
Blijf volhouden, ook nu het kouder wordt! Komende zaterdag kan je opnieuw een 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! Is je 
spaarkaart vol, dan krijg je een leuk Wriemel Gadget voor jouw kinderen of voor jezelf!  
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---Wriemel Ski:--- 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor onze Wriemel Ski & Snowboardkampen voor kinderen uit de lagere 
school en het middelbaar. Het gaat om de kampen tijdens de krokusvakantie. Schrijf gauw in. Het is daar de 
maks! 
 
---Wriemel Avonturenkampen en Tuinkampen--- 
Voor het kamp tijdens de paasvakantie ben je jammer genoeg te laat. Alle vrije plaatsen waren de dag zelf 
nog ingenomen. Maar je hebt geluk: je krijgt een nieuwe kans voor onze kampen tijdens de zomervakantie. 
Die inschrijvingen gaan pas open op zondag 11 december rond 10u00. Alle info staat wel reeds op de site. 
Kijk dus gauw op www.wriemel.be en klik door naar ‘kampen’.  
 
---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 en de slingertouwen? Dat kan natuurlijk ook. 
Ga gauw kijken naar de site www.superjurjen.be voor meer info. De vrije zaterdag zijn bepertk!  
 
 
Wriemelende groeten, 
 
Aline & jurjen! 
 


