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---Wij mogen terug Wriemelen!--- 
We kregen net goed nieuws van de sportdienst: we mogen terug Wriemelen! We verwachten alle kinderen 
dus komende zaterdag (5 december) terug. Whoehoe! Doordat de herfstvakantie net in de lockdown viel, 
hebben we gelukkig slechts 2 lessen moeten missen. We starten natuurlijk onder strenge regels en 
voorwaarden. Lees ze zeker na via deze link:  
http://www.wriemel.be/mail/coronamaatregelen_december.pdf  
 
---Stickerkaart Coronaomslag--- 
Die gemiste lessen hebben we proberen opvangen met onze corona-omslag en bijhorende opdrachten. Wie 
z'n stickerkaart vol geplakt heeft, brengt ze zeker zaterdag mee. De kinderen kunnen ze ruilen voor een 
leuke nieuwe en welverdiende button van Chaoske.  
 
---Nieuwe site--- 
De laatste maanden werkten we achter de schermen ferm door aan onze nieuwe site. Hij is bijna klaar en 
ziet er alvast heel wat frisser en overzichtelijker uit dan onze huidige site. Vanaf vrijdag kan je hem 
bezoeken. Het adres blijft hetzelfde: www.wriemel.be  
 
---Inschrijving automatisch overgezet--- 
De nieuwe site werkt met een account (login) per familie. We hebben voor jullie alvast een account 
aangemaakt op die nieuwe site en dus jullie inschrijving van de turnclub reeds overgezet. Het enige wat je 
nog moet doen, is een nieuw wachtwoord instellen. We hebben momenteel immers gekozen voor een erg 
eenvoudig wachtwoord. Jullie kunnen (vanaf vrijdag) zelf een nieuw wachtwoord instellen. Daarvoor moet je 
eerst inloggen met het oude door ons gekozen wachtwoord. Het gaat als volgt:  
- surf (vanaf vrijdag) naar www.wriemel.be  
- klik rechtsboven op 'aanmelden' 
- geef je mailadres in (waarop je deze mail ontvangen hebt) 
- geef je oude paswoord in. Dit paswoord bestaat uit: (DEZE TEKST IS GESCHRAP IN DEZE PDF) 
- klik op Log In, zo kom je op jouw persoonlijke pagina terecht.  
- klik vervolgens op 'mijn persoonlijke gegevens' en op 'wijzig paswoord' 
- volg de instructies.  
 
---Inschrijvingen zomerkampen--- 
De inschrijvingen van de zomerkampen starten ook komende zaterdag. Ook daarvoor heb je die account 
nodig. Kijk zeker eens rond op de site (vanaf vrijdag). Die zomerkampen zijn echt super tof en snel volzet...! 
 
 
Wriemelende groeten, 
 
Aline & jurjen! 
 
 


