NIEUWSBRIEF APRIL 2022
GEACHTE OUDER/VERZORGER,
Op 15 maart 2022 heeft de laatste C-diplomagroep afgezwommen en hun diploma behaald en dat betekent dat
alle reguliere zwemlessen zijn overgegaan in de EasySwim methode. De Zwem-ABC methode wordt nog wel
gevolgd bij de KIK lessen, de oudere kids en de volwassen zwemlessen.

RADAR
Afgelopen 14 maart was er in het tv programma ‘Radar’ aandacht voor de kwaliteit en diversiteit in
zwemmethodes. Bij Sportstad volgen wij sinds anderhalf jaar de EasySwim methode, welke de Zwem-ABC
methode vervangt voor de reguliere zwemgroepen bij Sportstad. Het EasySwim diploma staat gelijk aan het
C-diploma van Zwem-ABC. Beide zwemmethodes stellen eisen om kinderen op een hoogwaardig niveau af te
laten zwemmen en dit vinden wij dan ook erg belangrijk.
Tijdens de uitzending werd ook besproken dat ouders niet altijd op de hoogte zijn van de kwalificaties van
de zweminstructeurs en de kwaliteit van de zwemles. Graag brengen wij je er van op de hoogte dat alle
zwemlesinstructeurs bij Sportstad gediplomeerd en gekwalificeerd zijn met de juiste diploma’s en certificaten
om zwemles te mogen geven.
Tijdens de kijklessen kun je als ouder de voortgang van de kinderen zien én de kwaliteit van de zwemlessen
ervaren. Mocht je hier twijfels bij hebben of vragen met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid of methodiek naar
aanleiding van de uitzending van Radar, schroom dan niet om contact op te nemen met de zwemlescoaches.

FEESTDAGEN EN MEIVAKANTIE
Sportstad is tijdens de paasdagen (17 en 18 april) en op Koningsdag (27 april) gesloten. Op deze feestdagen
worden er geen zwemlessen gegeven. Ook worden er tijdens de meivakantie (van zaterdag 30 april tot en met
vrijdag 6 mei) geen zwemlessen gegeven. Wel zijn er in de meivakantie extra mogelijkheden voor vrijzwemmen.
Voor alle creatieve zwemmers hebben we een kleurplaat speciaal voor de feestdagen klaar liggen bij de receptie.
Kleur en versier deze zo mooi mogelijk, lever de kleurplaat in en maak kans op een leuke prijs! Meedoen kan
tot 17 april.

DATA: KIJKLESSEN EN EASYSWIM DIPLOMAZWEMMEN
Kijklessen reguliere zwemlessen:
Kijklessen KIK en Oudere kids:
Proefzwemmen mei:
Diplomafeest mei:
Proefzwemmen juli:
Diplomafeest juli:

Dagelijks van vrijdag 1 t/m woensdag 6 april
Dagelijks van vrijdag 1 t/m donderdag 7 april
Zaterdag 14 mei 2022 van 12.00 tot 14.00 uur
Zaterdag 21 mei 2022 van 12.00 tot 14.00 uur
Zaterdag 2 juli 2022 van 12.00 tot 14.00 uur
Zaterdag 9 juli 2022 van 12.00 tot 14.00 uur

* Voor de 1,5 uur lessen geldt de eerste 45 minuten van de les als kijkles

PUNTEN VAN AANDACHT
•

Draag altijd hoesjes om uw schoenen bij het brengen en halen in het zwembad. Schoenen brengen bacteriën
van buiten naar binnen die zwemmerseczeem kunnen veroorzaken bij de kinderen. Ook bij de kleedkamers
richting de douches is het dus belangrijk om de hoesjes om uw schoenen te hebben.

•

Het is nog vroeg maar het mooie weer komt er aan, en met mooi weer lopen kinderen vaker op blote voeten.
Ook hierbij is het t.b.v de hygiëne in het zwembad belangrijk dat zij met schone voeten binnen komen.

GRATIS ZWEMMEN
Kinderen die zwemles volgen van Sportstad mogen gratis zwemmen tijdens de vrijzwemtijden. Zo kunnen zij
buiten de zwemlessen om oefenen om het zwemmen nog beter onder de knie te krijgen en nog meer ‘watervrij’
te worden!
Kinderen zwemmen altijd onder begeleiding van een volwassene. Voor de begeleiding geldt het reguliere tarief.

SCOREN VOOR GEZONDHEID
Scoren voor Gezondheid is een intiatief vanuit de Gemeente Heerenveen waarin aandacht wordt geschonken
aan voeding, beweging en geestelijke gezondheid. Zij organiseren diverse (sportieve) activiteiten voor kinderen.
Door middel van deze activiteiten kunnen kinderen kennis maken met een nieuwe sport.
Kijk op de website: www.scorenvoorgezondheid.nl/evenementen voor de diverse activiteiten.

VOETBALWEDSTRIJDEN SC HEERENVEEN
Zondag

10 april 2022

12.15 uur

sc Heerenveen – FC Groningen

Zondag

1 mei 2022		

12.15 uur

sc Heerenveen – SC Cambuur

Vijf uren voor de wedstrijd wordt P1 afgesloten. Bezoekers van Sportstad Heerenveen kunnen vanaf dan op
vertoon van hun Sportstad pas parkeren op P5.

Met vriendelijke groet, Jouke Nolles en Hilda Boomsma Zwemlescoaches

Contact
Mochten er vragen of problemen zijn dan kunt u contact opnemen met 0513 – 614 809 of mailen naar
zwemles.coach@sportstad.nl

