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Springplank 
 
 
 
 
 

Aanpassingen ifv corona 
 
 
Beste ouders,  
 
Dit Wriemeljaar start helemaal anders dan de voorbije jaren. Corona zorgt ervoor dat we ons aan een 
heleboel regels moeten houden. Die regels hebben we niet zelf bepaald maar werden ons opgelegd door de 
gemeente. De maatregelen raken wat aan de gezelligheid en de spontaniteit die er anders heerst op 
zaterdagvoormiddag, maar we bekijken het zo, liever zo Wriemelen dan helemaal geen Wriemel... Alvast 
bedankt om jullie aan die regels te houden. Enkel op die manier mogen wij onze lessen laten doorgaan. We 
starten sowieso komende zaterdag, 12 september. 
 
Het belangrijkste waar we moeten voor zorgen is dat de verschillende sportbubbels niet mengen en vooral 
dat ouders van verschillende Wriemelaars (zelfs binnen de sportbubbel) zoveel mogelijk contact vermijden. 
Aangezien we op zaterdagvoormiddag een 15-tal groepen laten Wriemelen, wordt dit een hele opgave. 
Daarbovenop mogen ouders de sporthal en de kleedkamers niet betreden. Niet handig met zo jonge 
kleuters. Maar we zijn Wriemel, we vonden een oplossing!  
 
We pakken het als volgt aan:  
Er zijn in de oude sporthal 4 kleedkamers die een rechtstreekse buiten-uitgang hebben. Je kan die 
kleedkamers elk afzonderlijk bereiken via het pad naast het voetbalveld. We laten voor de les in elke 
kleedkamer 1 groep verzamelen. Zo zorgen we ervoor dat er bij de start van de les geen massa volk door 
dezelfde deur moet. Aangezien we met 6 groepen tegelijk Wriemelen, volstaan 4 kleedkamers niet. De 
oudste Wriemelaars wachten zelfstandig in de oude inkomhal van de sporthal. In bijlage vind je een 
overzicht waarop vermeld staat waar en wanneer jouw kind moet verzamelen. Hou je strikt aan die 
afgesproken plaatsen en uren. Breng jouw kind op tijd, maar ook niet te vroeg. Haal jouw kind op het juiste 
uur af.  
Na de les worden alle kinderen (groep per groep) buitengelaten langs de 2 nooddeuren achter de oude 
sporthal. (Ter hoogte van het vroegere skatepark.) Ook dit vind je in het schema in bijlage. Klik daarvoor op 
de link onderaan deze mail. 
Om iets meer tijd te hebben bij de overgangen tussen de lessen en ervoor te zorgen dat niet te veel volk 
op dezelfde plaats staat, moeten we de lessen 10 minuutjes inkorten. We beginnen op het vaste uur, maar 
zullen de kinderen 10 minuten vroeger naar buiten laten gaan. Wees op tijd om jouw kind af te halen. Zo 
zijn we zeker dat iedereen weg is voor we de volgende groep binnenlaten.  
Wij voorzien alvast een pak extra lesgevers om alles mee vorm te geven. Zo blijft het veilig en gezellig voor 
onze Wriemelaars! 
 
Om te vieren dat we ondanks al het corona-gedoe alsnog kunnen starten, krijgt IEDEREEN dit jaar gratis een 
nieuw T-shirt en nog een extra cadeautje. Whoehoe! 
 
Samengevat: hou je steeds aan onderstaande regels. 
 
 - De ouders die hun kinderen afzetten/ophalen, dragen hierbij steeds een mondmasker. 
 - Ouders mogen de sporthal en de kleedkamers NIET betreden.  

 - We zorgen voor verschillende in- en uitgangen zodat de verschillende groepen geen contact 
maken. 

 - De kinderen worden afgezet aan de juiste deur. (zie schema hieronder)  
 - De kinderen ontsmetten hun handen bij aankomst en vertrek. Wij voorzien product. 

 - Laat geen schoenen/jassen hangen in de kleedkamer. De kinderen komen na de les immers NIET 
meer in de kleedkamer. 
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 - We houden de zalen zandvrij: zorg voor binnen-schoenen bij het sporten. 
 - Wie ziek is, blijft een weekje thuis! 
 
Het breng- en afhaalschema vind je via deze link: 
http://www.wriemel.be/mail/coronamaatregelen_september_schema.pdf 
 
Wriemelende groeten, 
Aline & jurjen! 
 


