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Beste ouder, 
 
Corona heeft onze Wriemellessen alweer gedwarsboomd. Zonde. Ondanks al de extra regels en de liters 
ontsmettingsmiddel om alle handen, toestellen en kleedkamers te ontsmetten, staan onze monitoren steeds 
even enthousiast als altijd klaar om te Wriemelen. Maar… momenteel moeten ze in hun kot blijven. Dik tegen 
hun zin.  
 
Tijdens een ferme online brainstorm werkten we met de monitoren een leuk concept uit om jullie kinderen 
alsnog verder te laten Wriemelen.  
 
Het was even zoeken want echt Wriemelen kan natuurlijk niet zomaar in iedereen zijn living. Een kast 
beklimmen is minder veilig dan een sportraam en springen in de zetel minder handig dan in een trampoline. 
Gelukkig is Wriemelen meer dan klimmen en springen alleen. Een heel mooi onderdeel van onze lessen bestaat 
uit onze unieke ‘speelse opdrachten’. Deze omvatten zowel het experimenteren met materiaal als het 
uitvoeren van gestuurde en doelbewust opgestelde opdrachtjes. De kinderen ervaren het als ‘spelen’ en wij 
zorgen ervoor dat hun motorische vaardigheden verrijkt worden. Ideaal! 
De groepen ‘dans’ en ‘kleuters & muziek’ krijgen tijdens hun Wriemeluurtje normaal geen speelse opdrachten. 
Maar omdat we deze omslag niet konden vullen met muziekinstrumenten of danspassen, laten we hen vandaag 
gewoon meespelen.) 
 
Bij zo’n speelse opdrachten is de meespelende en motiverende begeleiding van onze monitoren heel 
belangrijk. Omdat onze monitoren niet in deze omslag passen durven we een klein beetje beroep doen op 
jullie, als ouders, om mee te spelen met de kinderen. Dat past perfect binnen het eerste deel van onze 
hoofddoelstelling van Wriemel: Op een sportieve en animatieve manier kinderen en hun ouders dichter bij 
elkaar en de natuur brengen. Dus als je de speelse opdrachten buiten in het bos gaat spelen, zou dat zelfs 
nog Wriemeliger zijn! 
(Wie graag de volledige doelstelling eens naleest: je vindt ze terug op onze site met een extra woordje uitleg) 
 
In deze omslag vind je naast enkele ballonnen en twee ‘staarten’ ook een brief terug die je kan voorlezen 
aan jouw kind. Daarin staan de opdrachten op een fijne manier uitgelegd. (De uitleg verschilt per 
leeftijdscategorie) Wie al z’n opdrachten volbrengt, kan op de bijhorende stickerkaart de 3 stickers van 
Chaoske (onze nieuwe mascotte) kleven en bijhouden tot de eerste echte Wriemelles. Dan kunnen de kinderen 
de kaart omruilen voor hun eigen ‘ik wriemelde verder’-button!  
Daarnaast vind je ook een blad waarop jouw kind z’n eigen wriemel tekening kan maken. Chaoske staat er 
alvast opgedrukt. De kinderen kunnen er bij tekenen en bij knutselen wat ze leuk vinden. Als laatste stelt 
Chaoske zichzelf voor en geeft nog info over activiteiten die we hopelijk zo snel mogelijk mogen hervatten.  
 
We hopen zo de kille Wriemelloze zaterdagen een beetje te breken en aangenaam op te vullen. Veel plezier 
alvast! 
 
Wriemelende groeten,  
Aline & jurjen! 
En het hele Wriemelteam.  

Pagina 1 van 2 



Wriemel jij verder? Brief voor ouders   

 

Springplank 
 
 
 
 
 

 
Wist-je-datjes 

 
 
Wist je dat: 
 

- de komst van deze omslag aangekondigd werd via mail maar dat we merken dat niet 
iedereen onze mails ontvangt? Spam-filters houden onze mails jammer genoeg te 
vaak tegen. Check dus zeker jouw spam-map en instellingen indien je geen info wil 
missen! 
 

- wriemel Springplank reeds aan z’n 15e jaargang bezig is? 
 

- op Katia na, ALLEMAAL onze lesgevers als kind gewriemeld hebben? Ze vonden het zó 
leuk dat ze ‘blijven plakken’ zijn.  

 
- Wriemel eigenlijk ooit opgestart werd zodat Aline, Katia, Steven & Superjurjen zich 

niet zouden vervelen in het weekend en in de zomervakantie? En dat ze, samen met 
Ruth, nog steeds meedraaien in de werking en daardoor al 15 jaar lang het beste van 
zichzelf geven aan de (Wetterse) jeugd. Het werd allemaal iets groter dan 
oorspronkelijk gedacht, maar dat betekent vooral nog meer plezier! 
 

- er heel snel een uitbreiding kwam? De wriemel avonturenkampen. 
 

- we intussen nog heel veel meer aanbieden? Kijk het eens na in het boekje over 
‘Chaoske’ 

 
- er daardoor door de jaren heen bijna 5000 verschillende mensen lid waren van 

Wriemel? En zich daar ferm geamuseerd hebben! 
 

- we dit jaar een nieuwe mascotte hebben: Chaoske. Die is helemaal zot van onze 
Wriemel chaos! 

 
- we hopen jullie supersnel terug te zien… 
-  
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