NIEUWSBRIEF JULI 2022
GEACHTE OUDER/VERZORGER,
Hebben de kids ook al de zomerkriebels in het hoofd? De zomervakantie start 18 juli en duurt tot en met 28
augustus. In deze periode zijn er geen zwemlessen. Van 23 juli tot en met 21 augustus is het zwembad geheel
gesloten. Een fijne vakantie gewenst!

ZWEMBAD ZOMERROOSTER
Het zwembad is in de zomervakantie 4 weken gesloten (week 30, 31, 32 en 33). In de eerste en laatste week van
de zomervakantie geldt een zomerrooster. Dit zomerrooster is te vinden op de website en wordt meegestuurd
in de e-mail als bijlage bij de nieuwsbrief.

APK ZWEMMEN
De eerste week van de zomervakantie is er weer APK zwemmen: een herhaalcursus voor kinderen met
zwemdiploma waarin de zwemvaardigheden weer een opfrisser krijgen!
Perfect voor kinderen die...
•
•
•
•
•

niet meer zo vaak zwemmen en hun vaardigheden willen verbeteren
niet meer vertrouwd zijn in het water maar dat wel graag weer willen
nog veiliger willen zijn in het water
nieuwe uitdagingen in het water willen leren
zwemmen ‘gewoon’ heel leuk vinden!

Klik hier
om je aan te
melden!

Tijdens de lessen oefen je niet alleen de zwemslagen maar doe je ook leuke survival oefeningen. Het spelelement
speelt daarin een grote rol!
De lessen zijn op 18, 20 en 22 juli in twee lesgroepen: van 8.30 tot 9.15 uur en van 9.15 tot 10.00 uur.

EASYSWIM DIPLOMAZWEMMEN
Proefzwemmen juli: 			

zaterdag 2 juli 2022 van 10.00 tot 12.00 uur

Diplomafeest juli:				

zaterdag 9 juli 2022 van 12.00 tot 14.00 uur

MEEZWEMLES
De laatste les voor de zomervakantie hebben we weer een meezwemles! Een van de ouders
of verzorgers kan die les (of de laatste 45 minuten van de les) meezwemmen met hun kind.
Tijdens de laatste 20 minuten van de les (vrijzwemmen!) mogen ook de broertjes en zusjes
meezwemmen. De meezwemlessen vervangen de kijklessen in juli.
De meezwemlessen zijn op woensdag 13 juli t/m zondag 17 juli 2022.
De meezwemles van de 1,5 uur les is op dinsdag 12 juli 2022.

VRIJZWEMMEN
Kinderen die bij Sportstad op zwemles zitten mogen op vertoon van de klantenpas gratis zwemmen op
vrijzwemtijden. Voor begeleiding geldt het reguliere toegangstarief. Hiermee kunnen zwemleskinderen hun
zwemvaardigheden ook buiten de zwemlessen om oefenen!

PUNTEN VAN AANDACHT
DNeem de klantenpas mee naar zwemles om zo het zwembad binnen te komen. Dit geldt ook voor BSO
zwemleskinderen. Niet alleen geeft de pas toegang tot het zwembad, het registreert ook de aanwezigheid
van de kinderen (en dit is weer van belang voor de veiligheid).
DDraag in het zwembad altijd hoesjes om de schoenen t.b.v. de hygiene.
DVoor vragen met betrekking tot de voortgang van het kind kunnen ouders en verzorgers terecht bij de
zwemlescoaches Hilda en Jouke. Omdat de zwemlessen elkaar opvolgen hebben de zweminstructeurs
tussen de zwemlessen door te beperkt de tijd om ouders en verzorgers te woord te staan.

Met vriendelijke groet, Jouke Nolles en Hilda Boomsma Zwemlescoaches
Contact
In het geval van vragen, opmerkingen of andere zaken omtrent zwemlessen kunt u contact opnemen met de
zwemlescoaches via 0513 – 614 809 of e-mailen naar zwemles.coach@sportstad.nl

