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Springplank 
 
 
 
 
 

Coronamaatregelen 
december 2020 schema 

 
Beste ouders,  
 
We kregen net goed nieuws van de sportdienst: we mogen terug Wriemelen!! 
 
Maar ook nu moeten we ons aan super strenge regels houden. Het belangrijkste waar we 
nog steeds 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. We hanteren dus opnieuw alle regels waarmee we gestart zijn 
in september. Waaronder de moeilijkste: ouders mogen nog steeds de sporthal en de 
kleedkamers NIET betreden. Niet handig met zo’n jonge kleuters, dat beseffen we ook. 
Maar het is ons gelukt in september, dus nu gaat het ons terug lukken! We vragen 
nogmaals heel duidelijk om jullie zeker aan die regel te houden. De sportdienst is 
(terecht) streng: indien ouders toch de sporthal of kleedkamers betreden, mogen we niet 
verder Wriemelen…! En wij willen heel graag verder Wriemelen.  
 
Helemaal onderaan vind je een schema. Wie nog weet hoe we de boel draaiende hielden, 
kan meteen door scrollen naar het schema. Wie liever nog een extra woordje uitleg heeft, 
leest best de tekst hieronder.  
 
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. Onderaan 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 onderaan.  
Om iets meer tijd te hebben bij de overgangen tussen de lessen en ervoor te zorgen dat 
niet té veel volk op dezelfde plaats staat, moeten we de lessen terug 5 minuutjes 
inkorten. We beginnen op het vaste uur, maar zullen de kinderen 5 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.  
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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. 
- Wie ziek is, blijft een weekje thuis! 
 
Wriemelende groeten, 
Aline & jurjen! 
 
Breng-schema voor de groepen van 09u00 tot 09u55: 
 

beren 09a:  
 

kleedkamer 11 

beren 09b:  
 

kleedkamer 12 

apen 09:  
 

kleedkamer 13 

panters 09  
olifanten 09:  kleedkamer 14 

 
Afhaal-schema voor de groepen van 09u00 tot 09u55: 
 

beren 09a:  
 

nooddeur 1  

beren 09b:  
 

nooddeur 2 

apen 09:  
 

nooddeur 1 

panters 09  
olifanten 09:  nooddeur 2 

 
Breng-schema voor de groepen van 10u00 tot 10u55: 
 

beren 10:  
 

kleedkamer 11 

apen 10b:  
 

kleedkamer 12 

apen 10a:  
 

kleedkamer 13 

panters 10  
 

kleedkamer 14 

sport & spel 10  
Ingang oude sporthal (blauwe deuren) 
De kinderen wachten in de inkomhal 

dans 10  
 

Ingang oude sporthal (blauwe deuren) 
De kinderen gaan rechtstreeks naar de 
danszaal 
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Afhaal-schema voor de groepen van 10u00 tot 10u55: 
 

beren 10:  
 

nooddeur 1  

apen 10b:  
 

nooddeur 2 

apen 10a:  
 

nooddeur 1 

panters 10  
 

nooddeur 2 

sport & spel 10  
 

nooddeur 1 

dans 10  
 

nooddeur 2 

 
 
Breng-schema voor de groepen van 11u00 tot 11u55: 
 

beren 11:  
 

kleedkamer 11 

sport & spel 11:  
 

kleedkamer 12 

apen 11:  
 

kleedkamer 13 

kleuters & muziek 11  
 

kleedkamer 14 

olifanten 11  
Ingang oude sporthal (blauwe deuren) 
De kinderen wachten in de inkomhal 

 
Afhaal-schema voor de groepen van 11u00 tot 11u55: 
 

beren 11:  
 

nooddeur 1  

sport & spel 11:  
 

nooddeur 2 

apen 11:  
 

nooddeur 1 

kleuters & muziek 11  
 

nooddeur 2 

olifanten 11  
 

nooddeur 1 

 


