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Wriemel/nieuws 17.5 
 
 
Alvast al onze Wriemel wensen voor het nieuwe jaar! 
 
 
---nieuwe leden:--- 
Er starten een 15-tal nieuwe kindjes na de kerstvakantie. Welkom bij Wriemel! 
 
---examens:--- 
De komende weken hebben heel wat lesgevers examens in hun opleiding. Zij zetten alles op alles om tussen 
het studeren door zoveel mogelijk aanwezig te zijn, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Omdat we vooral 
geen lessen of groepen willen laten vallen, zullen we dit een beetje creatief en op z’n Wriemels oplossen. 
Jurjen neemt telkens groepen over van afwezige lesgevers wanneer dit kan. Soms laten we de kinderen 
(een deel van de les) aansluiten bij Go Wild waar ze zich even volledig kunnen uitleven. Zo kunnen we 
iedereen toch elke les laten Wriemelen! 
 
---Afhaal regeling:--- 
Het brengen en afhalen gaat tegenwoordig terug erg vlot.  
Om het voor de AFHAAL-ouders nog iets aangenamer te maken, laten we hen sinds kort de kinderen afhalen 
IN de gang aan de juiste sportzaal. Vanaf morgen kunnen zij daarbij de blauwe deuren vooraan vrij 
gebruiken om hun kind af te halen. (En hoeven ze dus niet meer via de nooduitgang achteraan te komen).  
De zaalverdeling is nog steeds: 

o De groep Go-wild wordt afgehaal aan Zaal C  
o De groepen Beren en Apen worden afgehaald aan Zaal B  
o De groepen Sport & Spel, Panters en Olifanten worden afgehaald aan zaal A  

 
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!  
 
---Wriemel-je-mee-dag--- 
In de volgende nieuwsbrief meer info over de Wriemel-je-mee-dag op 18 maart. Hou jezelf alvast vrij die les! 
 
Wriemelende groeten, 
 
Aline & jurjen! 
 


