Springplank

Recreatief SPORTEN te Wetteren
Voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar

PROGRAMMA
2020-2021

Springplank
Schooljaar 2020-2021
De groepen, steeds op zaterdag:
turnen:
Beren
Apen
Panters
Olifanten

(1e kleuterklas, °2017)
(2e kleuterklas, °2016)
(3e kleuterklas, °2015)
(1e & 2e leerjaar, °2014 & °2013)

dans:
Dans 10

(1e & 2e leerjaar, °2014 & °2013)

09u-10u
09u-10u
09u-10u
09u-10u

of
of
of
of

sport & spel:
S&S 10
(1e & 2e leerjaar, °2014 & °2013)
S&S 11
(2e & 3e kleuterklas, °2016 & °2015)

10u-11u of 11u-12u
10u-11u of 11u-12u
10u-11u
11u-12u

10u-11u

10u-11u

kleuters & muziek:
K&M 11
(2e & 3e kleuterklas, °2016 & °2015)

11u-12u

11u-12u

G-groep*:
Dit jaar voorzien we geen aparte g-groep maar werken we volledig inclusief.
*Voor kinderen met een motorische of verstandelijke beperking.
(groepen waarbij het uur doorstreept werd, zijn groepen die reeds volzet zijn en
waarvoor dus niet meer ingeschreven kan worden)

Onze clubprincipes:
Via Wriemel Springplank zetten we kinderen op een speelse en recreatieve
manier aan tot bewegen. We laten hen in de eerste plaats plezier beleven aan
de verschillende sporten. Hierbij beperken we ons niet louter tot het aanleren
van specifieke sporttechnische bewegingen maar trachten we zo veel mogelijk
de algemene bewegingsmotoriek aan te spreken. Daarnaast leggen de kinderen
sociale contacten buiten de schoolmuren en kunnen ze hun overtollige
energie kwijt. Dit alles onder deskundige begeleiding van gediplomeerde en
ervaren lesgevers.
Omdat we Wriemel Springplank ‘klein en gezellig’ willen houden, laten we per
groep een beperkt aantal kinderen toe.
Inschrijven doe je per schooljaar. We voorzien telkens meer dan 25 lessen. In
de schoolvakanties is er geen les.

Wat bieden we aan op zaterdagvoormiddag:
Turnen:
Turnen is natuurlijk nog steeds een echte Wriemelsport. Alles is
recreatief en iedereen is welkom! Voor kleuters verstaan we onder
turnen vooral klimmen & klauteren en experimenteren met
bewegingsmateriaal. Op zaterdag voormiddag voorzien we naast het
kleuterturnen ook turnen voor kinderen uit het eerste en tweede
leerjaar. Bij hen wordt het allemaal wat moeilijker: rad, handenstand en
basissprongen in de trampoline.
G-groep:
Dit jaar werken we volledig inclusief. We laten de kinderen met een
morische of verstandelijke beperking gewoon aansluiten bij de andere
groepen. Wriemel is er voor iedereen! Zo raken zij niet vervreemd van
het gewone wriemelen en kunnen ook de kinderen zonder beperking van
hen wat opsteken! Momenteel beschikt de sporthal nog niet over
specifieke toestellen voor de g-groep. Daarom vragen we dat de
ingeschreven kinderen, al dan niet met behulp van kleine hulpmiddelen,
zelfstandig kunnen stappen. Meld zeker bij inschrijving of jouw kind
extra hulp nodig heeft.
Dans voor de lagere school:
Zin in bewegen maar is turnen niet echt jouw ding? Word je helemaal
wild van coole muziek? Kom dan naar onze Wriemel Danslessen! Wekelijks
dansen we één uurtje op de meest swingende hits. Hierbij worden we
begeleid door een gemotiveerde danslerares die ons met plezier een
waaier van danspassen zal aanleren. Wriemelen had nooit zoveel ritme
als nu!
Sport & Spel:
In de groep ‘sport & spel’ laten we de kinderen proeven van de meest
uiteenlopende sporten. We voorzien alvast basketbal, volleybal, rugby,
baseball, judo, badminton, tennis, … We willen als het ware een
springplank zijn voor de kinderen, zodat ze kunnen doorgroeien naar
andere clubs met een specifieker en eventueel competitief aanbod. Ben
je op zoek naar een sport, maar kan je niet kiezen? Wil je sporten, maar
zie je de competitie nog niet zitten? Dan is Wriemel Sport & Spel zeker
iets voor jou!
Kleuters & Muziek:
Hierbij willen we de kleuters laten bewegen en experimenteren op
verschillende soorten muziek. De nadruk ligt niet op ‘dansen’ en
‘danspassen aanleren’, maar vooral op het ervaren van muziek via
Sherborne, reactiespelen, muziekinstrumenten, … We zijn er zeker van
dat we op die manier zowel meisjes als jongens zullen bekoren.

Info omtrent de lessen:
Dit jaar zullen opnieuw alle groepen wriemelen in Sporthal De Warande!
De lessen gaan van start op zaterdag 12 september. We voorzien die
voormiddag een heuse instuif waarbij de kinderen samen met hun ouders
kunnen kennismaken met de club en de lesgevers.
Elk nieuw lid krijgt indien het inschrijvingsgeld correct betaald werd, een
wriemel T-shirt. We vragen om het T-shirt zo veel mogelijk te dragen tijdens de
lessen. Daarbuiten mag natuurlijk ook!

Hoe inschrijven:
Om jouw kind in te schrijven voor de lessen, vul je het aanvraagformulier in op
de site. (www.wriemel.be, doorklikken naar springplank).
Na het invullen van het formulier krijg je automatisch een mailtje waarin je
jouw gegevens nog eens kan checken. Indien er plaats vrij is, sturen wij jou
binnen de 2 weken daarna een bevestigingsmail.
Zodra je een bevestigingsmail ontvangen hebt, stort je het inschrijvingsgeld op
de wriemelrekening (363-0308190-61. IBAN: BE62 3630 3081 9061. BIC:
BBRUBEBB). Als vermelding noteer je de naam, geboortedatum en groep van
het kind.

De prijs voor een volledig schooljaar:
1e kind: 120 € + 5 € verzekering = 125 €
2e en volgende kinderen: 100 € + 5 € verzekering = 105 €
Kinderen die wegens de scheiding van hun ouders slechts om de 14 dagen
kunnen wriemelen, laten we inschrijven aan de prijs van een 2e kind.
Let wel:
Ü
Betalen dient binnen de 7 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail te
gebeuren. De kinderen zijn pas zeker van hun plaats en verzekerd bij
ongevallen wanneer het inschrijvingsgeld betaald is!

Contact:
Organisatie:
Administratie:
Via mail of website:
Via post:

Jurjen Maudens & Aline Vanden Bosch
Jurjen Maudens (0479/30.96.84)
info@wriemel.be
www.wriemel.be
Wriemel VZW
Kriephoekstraat 4
9230 Wetteren

