Springplank

Wriemel/nieuws 15.7
Specifieke wijziging ivf Vaccinatie centrum
Goed nieuws!
Intussen zijn er reeds wijzigingen op de beslissing omtrent het vaccinatiecentrum uit
voorgaande mail. Het Vaccinatiecentrum wordt ingericht in de nieuwe sporthal, waardoor
wij gewoon kunnen verder Wriemelen in de oude zalen. Handig, want we kunnen dus ook
onze gekende in- en uitgangen verder gebruiken. Oef!
Voor de groepen 'apen 10a' en 'apen 10b' (dus beide groepen 2e kleuterklas om 10u00)
komt er een specifieke wijziging in de organisatie van de les.
Vanaf komende les krijgen we 1 zaal minder ter beschikking (om ook andere clubs nog te
laten sporten op zaterdagvoormiddag). Dus zullen we de groepen 'apen 10a' en 'apen 10b'
samen nemen tot 1 groep: apen 10.
Aangezien we beide groepjes bewust klein gehouden hebben dit schooljaar, geeft dit
gelukkig geen directe problemen. (Bij de 2 groepen komen, als we ze samen nemen,
slechts een 20-tal kinderen. Dat Wriemelt nog vlot!)
De groep apen 10 zal als ingang kleedkamer 13 gebruiken en als uitgang nooddeur 1 (de
nooddeur dichts bij het voetbalveld)
Voor de groep 'sport & spel 10' wijzigt enkel de ingang: zij worden voor de les niet langer
verwacht in de inkomhal maar aan kleedkamer 12, langs de buitendeur aan de kant van het
voetbalveld.
Voor de andere groepen wijzigt er gelukkig niks.
Een heel belangrijke regel blijft dat we kinderen uit verschillende groepen/bubbels NIET
mogen mengen. Daarom zullen onze Wriemel lessen nog steeds 5 minuten vroeger
stoppen. (Dus om 09u55, om 10u55 en om 11u55). Haal jouw tijdig af. Officieel mogen we de
volgende groep pas binnen laten wanneer de vorige groep volledig afgehaald is. Ouders
die hun kind te laat afhalen, blokkeren dus de daarop volgende groep en maken het voor
ons organisatorisch echt moeilijk. Wees op tijd!
Hopelijk kunnen we deze regelingen aanhouden tot het einde van het schooljaar...
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Wij Wriemelen Verder!
Wriemelende groeten,
Aline & jurjen!
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