Springplank

Update corona
Het is ons gelukt, zelfs deze ochtend, ondanks de regen!!
Na drie weken kunnen we terugblikken en zeggen: we zijn vlot gestart. Het was niet zo simpel en niet altijd
helemaal zoals we het bij Wriemel liever hebben. Maar we draaien en dat is in deze corona-tijden niet
evident. Dus zijn we content!
We voeren voor oktober enkele beperkte aanpassingen door die het zowel voor jullie, voor ons en voor de
kinderen iets aangenamer zullen maken bij herfstig weer.
- het ontsmetten van de kleedkamers en het sportmateriaal tussen de leswissels gaat tegenwoordig super
vlot. Daardoor voorzien we hiervoor vanaf oktober geen 10 minuten maar slechts 5 minuten meer. Bijgevolg
breng je jouw kind nog steeds om 09u00/10u00/11u00 maar je komt het afhalen om 09u55/10u55/11u55 aan
de afgesproken nooddeuren.
- we vragen om die uren strikt te volgen. Wees op tijd om jouw kind af te halen. We mogen de kinderen die
laattijdig afgehaald worden immers onderling niet mengen, waardoor verschillende lesgevers soms vast
staan aan de uitgang met die kinderen. Zonde, want dan kunnen die lesgevers niet beginnen aan hun
volgende les.
- je merkte het deze ochtend: we mogen intussen ouders beperkt binnenlaten in de kleedkamers. Zeker bij
regenweer enorm handig. Neem hierin jouw verantwoordelijkheid: mondmasker is verplicht, afstand houden
ook. Blijf zo kort mogelijk. Indien jouw kind het niet nodig heeft, laat hem/haar dan zelfstandig wachten in
de kleedkamer en vertrek zo spoedig mogelijk.
- de verdeling van de kleedkamers blijft sowieso elke week gelijk. We zullen dus niet meer elke week lijsten
met namen op de deuren hangen. Zorg er voor dat wanneer je niet zelf jouw kind naar wriemel brengt,
maar jouw partner/kennis/familielid dit voor jou doet, dat die weet in welke kleedkamer jouw kind verwacht
wordt. Deze ochtend werden enkele kinderen in de foute kleedkamer afgezet. Net die menging van bubbels
moeten we vermijden!!
- de kinderen van de groepen die verwacht worden in de inkomhal (blauwe deuren) mogen ook binnen in die
inkomhal wachten. (De rechtse deur is sowieso altijd los. De linkse en middelste deur wordt soms door de
sportdienst vast gelaten)
- de grootste uitdaging de komende maanden wordt kledij en schoenen. In de sportzaal is het lekker warm.
Buiten wordt het koud en nat. Aangezien de kleedkamers enkel een ingang zijn en geen uitgang, kunnen we
daar niks achterlaten. Ze moeten immers ontsmet worden voor de volgende groep binnen mag. Een ideale
oplossing voor het probleem bestaat er momenteel niet dus vragen we om niet te veel extra spullen te
voorzien. Enkel wat effectief nodig is. (Zeker geen rugzakken, koeken, dranktjes,â€¦ We staan er volledig
achter dat kinderen voldoende drinken. Maar die 55 minuten kunnen Wriemelen zonder extra water zou
veel gedoe voor hen en ons wegnemen.) We nemen voorlopig alle jassen en truien van de kinderen mee in
de sportzaal zodat we ze hen terug kunnen laten aantrekken wanneer we hen langs de nooddeur naar
buiten laten gaan. Schoenen wisselen maakt het geheel nog moeilijker. Zeker bij de jongste kinderen.
Daarom zullen we een oogje moeten dichtknijpen. Ook al vroegen we de voorbije jaren nadrukkelijk om de
binnenschoenen enkel binnen in de kleedkamer aan en uit te trekken en dus niet mee over de parking te
lopen. Dit is momenteel niet haalbaar. We zullen dit door de vingers zien en aanvaarden dat de
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binnenschoenen ook gebruikt worden om over de parking te lopen. Het extra veegwerk nemen we er bij. Bij
regenweer kan dit natuurlijk sowieso niet. Probeer dan om alsnog in de kleedkamer de schoenen te (laten)
wisselen of laat de kinderen blootsvoets Wriemelen. Vinden zij en wij heerlijk! Wij helpen hen om hun
schoenen terug aan te trekken wanneer we hen door de nooddeur buiten laten.
Laat het maar gauw terug zaterdag zijn!
Tot volgende week.
Wriemelende groeten,
Aline & jurjen!
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