Wriemel vzw

Ik ben Chaoske!
Hey iedereen!
Ik ben Chaoske, de nieuwe Wriemelmascotte. Ik hou van buiten ravotten samen met mijn vriendjes of mijn
ouders. Liefst met een klein beetje chaos er bij, zodat alles wat spontaan verloopt! Dus heb ik bij Wriemel
prima mijn plaats gevonden. De gemoedelijke begeleiding en vooral de stevige visie sprak me enorm aan. Bij
Wriemel word ik gestimuleerd om zelfstandig en zelfredzaam te worden. Ik kan er experimenteren en
uitdagingen aangaan. Zo kan ik op mijn eigen tempo zoveel mogelijk plezier beleven in een vertrouwensvolle
en positieve omgeving.

Ik ga mee op kamp tijdens de zomer:

De avonturenkampen:

Hierbij ontdek ik op een animatieve en sportieve manier de natuur. Dit
zijn kampen MET overnachting. Zelfs voor Wriemelaars vanaf 4 jaar. Ik
leer met heimwee omgaan wanneer ik ver weg van huis, samen met
(nieuwe) vriendjes, in een tent slaap. Daarnaast kan ik proeven van
verschillende avonturensporten zoals rotsklimmen, boogschieten,
bekentocht, speleologie, … het hoort er allemaal bij.
Elk kamp wordt voor de specifieke leeftijdscategorie ingericht. Het
kleuterkamp vind ik echt bijzonder! Zo een fantastische sfeer daar. Maar
ook de kampen voor oudere kinderen zijn uniek: heel gemoedelijk maar
toch ook lekker stoer. Wist je dat er ook gezinsweekends zijn waarbij we
met het hele gezin op avontuur trekken? Ik kijk al uit naar de zomer!

De tuinkampen:

Dit zijn kampen ZONDER overnachting. Bij het creaspelkamp mag ik
experimenteren, ongedwongen ravotten en mij zelfs ferm vuil maken. Ik
word uitgedaagd zowel op creatief vlak als op vlak van beweging en
sociale vaardigheden. Knutselen doe ik niet met een schaartje en wat
papier maar met een hamer en een beitel, of met een zaag en een
boormachine. Daarnaast kan ik kampen bouwen, spelen met modder en
dik mijn eigen zin doen.
Tijdens het naaikamp krijg ik technieken aangeleerd zodat ik tijdens het
kamp zelf handige spulletjes kan maken. Een zwemzak, een pennenzak,
een speldenkussen,… Alles wordt in kleine groep begeleid. Helemaal mijn
ding!
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Ik ga mee op kamp tijdens de winter:
Het skikamp:

Dat was een heerlijke week! Ik had nog nooit zoveel sneeuw bij elkaar
gezien. De monitoren leerden mij op een supergezellige manier skiën.
Tussendoor kon ik ook heel veel spelen met de poepsleetjes, maakten we
een ferme wandeling en ging het er ook in de jeugdherberg allemaal
heel gemoedelijk aan toe. ’s Ochtends op ’t gemak opstaan. Nog wat
spelen met de kaplablokken en nadien ontbijten in pyjama. Echt vakantie!
’s Avonds vertelde superjurjen nog een verhaaltje en dan naar bed. Zo
voelde ik mij ook op duizend kilometer van huis lekker thuis. Nu ik al goed
kan skiën mag ik natuurlijk ook nog mee. Ik kan altijd nog iets bijleren en
sowieso wil ik mee voor de sfeer!

Het snowboardkamp:

Dit kamp is voor de grotere kinderen. Zij zijn oud genoeg om te leren
snowboarden. De wriemelmonitoren pakken het zodanig leuk aan dat
iedereen na enkel dagen de berg af zoeft. Wie al kan skiën of
snowboarden komt natuurlijk ook aan z’n trekken. Er valt altijd wat te
leren. Ofwel zoeken we wat moeilijkere pistes op, ofwel pakken we een
‘jumpke’.
Een chill kamp voor de echte puber. En helemaal Wriemel!
Het blijft allemaal recreatief. Verwacht dus bij thuiskomst geen
topsporters maar kinderen die een leuke, avontuurlijke week beleefd
hebben. Een leuk extraatje dat me opviel de voorbije jaren: heel wat
pubers die deelnamen aan dit kamp, groeiden nadien door tot monitor bij
de andere kampen. Zo konden ze echt blijven Wriemelen.
Als ik groter ben, wil ik ook mee.

De skireis voor gezinnen:

Mijn ouders leerden ‘in hun jonge tijd’ skiën maar nu is het voor hen al
lang geleden. Daarom gaan we mee op Wriemel skireis. Dan kunnen ze de
draad (of de skilatten) in een klein en betaalbaar skigebied terug
oppikken. Het zal hen deugd doen om nog eens de sneeuw onder hun
latten te horen kraken. Intussen kunnen ze zien hoe ik leer skiën. De
kinderen die nog te jong zijn om te leren skiën kunnen in de sneeuw
spelen met hun monitor. Zo kunnen hun ouders even zonder zorgen zelf
skiën. Ouders die nog niet kunnen skiën krijgen les van super Wriemel
monitoren.
De sfeer is er altijd top. Op oudejaarsavond samen aftellen rond het
kampvuur, dat ga ik nooit meer vergeten!

Ik wriemel in het zwembad:
Leren schoolslag zwemmen:

Op een Wriemelse manier leerde ik schoolslag zwemmen. De
zwemmonitor bracht allerlei didactische hulpmiddelen mee zodat ik op
een leuke maar doordachte wijze aan de slag kon. Ik heb het streefdoel
(een brevet van 25 meter) gehaald. Nu mag ik kiezen: stoppen of nog
verder werken naar 50 meter of 100 meter. Net wat ik nodig heb om
door te groeien naar een zwemclub.
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Ik wriemel tijdens het schooljaar:
Turnen:

Turnen is natuurlijk nog steeds een echte Wriemelsport. Alles is
recreatief en iedereen is welkom! Als kleuter mocht ik vooral klimmen &
klauteren en experimenteren met bewegingsmateriaal. Nu ik wat ouder
ben, wordt het allemaal iets steviger: rad, handenstand en basissprongen
in de trampoline. Ik leer het allemaal op een super speelse manier.

Kleuters & Muziek en Dans voor de lagere school:

Bij kleuters & muziek experimenteren we op verschillende soorten
muziek. De nadruk ligt niet op dansen en danspassen aanleren maar
vooral op het ervaren van muziek via Sherborne, reactiespelen,
muziekinstrumenten, … Er zitten zowel jongens als meisjes in mijn
groep.
Voor de grotere kinderen gaat het er helemaal anders aan toe. Wekelijks
dansen zij één uurtje op de meest swingende hits. Hierbij worden ze
begeleid door een gemotiveerde danslerares die ons met plezier een
waaier van danspassen zal aanleren. Wriemelen had nooit zoveel ritme!
Zin in bewegen maar is turnen niet echt jouw ding? Word je helemaal
wild van coole muziek? Kom dan naar onze Wriemel Danslessen!

Sport & Spel:

In de groep ‘sport & spel’ mogen we proeven van de meest
uiteenlopende sporten. Basketbal, volleybal, rugby, baseball, judo,
badminton, tennis, … Ik vind het een echte springplank voor mezelf
zodat ik kan doorgroeien naar andere clubs met een specifieker en
eventueel competitief aanbod. Ben je op zoek naar een sport, maar kan
je niet kiezen? Wil je sporten, maar zie je de competitie nog niet zitten?
Dan is Wriemel Sport & Spel zeker iets voor jou!

Go Wild:

Bij 'Go Wild' gooien we de kinderen met verschillende leeftijden door
elkaar en laten we hen vrij ravotten in een zaal vol uitdagende
materialen en toestellen. ‘Go Wild’ past prima in onze Wriemel-filosofie
omtrent experimenteren en uitdagingen aangaan. Het is een ideale
keuze voor kinderen die liever geen vast aanbod krijgen en dus zonder
gerichte oefeningen willen Wriemelen. Het is sowieso een mooie
aanvulling op onze reeds bestaande groepen.

Ik ben Chaoske

Pagina 3 van 4

Wriemel werkt nauw samen met Superjurjen. Weet je wat daar allemaal te beleven valt?

Feestje in de Wriemeltuin:

De wriemeltuin is mijn gedroomde locatie om een verjaardagsfeestje te
geven voor al mijn vriendjes. We mogen er echt ravotten en er valt van
alles te beleven. Timmeren, slingeren, klimmen, dieren verzorgen, met
water, zand en modder spelen, heerlijke wafels eten, kussengevecht
houden, ... alles is er echt een uitdaging! Hier raak ik nooit uitgespeeld.

Feestje in de Wriemelliving:

In de winter kan ik mijn feestje vieren in de wriemelliving. Eens binnen,
waan ik me in een hut midden in de jungle. We kunnen er op een ruige
manier knutselen. Vergeet de schaar en het blad papier. Wij knutselen met
een zaag en een boormachine of met een hamer en een beitel. Lekker
stoer. Toch liever even tot rust komen? Dat kan in de snoezelruimte. Of
verdwaal je liever in de speleobox? Krijg je het toch te benauwd binnen,
dan kan je altijd een luchtje scheppen in de wriemeltuin.

Feestje in de Sporthal:

Wil je in de winter echt veel vriendjes uitnodigen en ziet jouw mama het
niet zitten om een puinhoop van haar huis te laten maken? Dan kan je ook
een feestje geven in de sporthal. Superjurjen zet voor jou een
springkasteel klaar en vult aan met ballen, voetbaldoelen en z’n grote
spelen. Ik gaf een feestje mét allerlei sporttoestellen. Dat was echt de
maks. We klommen, sprongen, slingerden met heel de klas.

Springkastelen:

Tegenwoordig kan je bij superjurjen ook springkastelen zelf afhalen. Veel
goedkoper dan dat je ze laat brengen dus kan je er eentje huren voor
elke gelegenheid. Gewoon springen? Of liever wat avontuurlijker klimmen
op een obstakelbaan? Er is er zelfs eentje met een dak bovenop!

Grote spelen en Wriemelkussens:

Je kan natuurlijk ook altijd de grote spelen huren. Een mooi extraatje bij
elke gelegenheid, groot of klein. Met die spelen geraak ik nooit
uitgespeeld. Hou je van een ferm kussengevecht? Of heerlijk chillen? Huur
de wriemelkussens! Jouw feestje wordt meteen veel gezelliger.
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