
 

Beste ouders, 

 

Welkom bij de eerste zwemles van uw kind.  

Wij hebben voor u de belangrijkste huisregels op papier gezet. 

 

Per groep gaan de kinderen via één kleedkamer de zwemzaal in en via  

diezelfde kleedkamer komen de kinderen ook naar buiten. 

In de kleedkamers staan kurken en armbandjes klaar, doe uw kind alvast 2 kurken (geel en oranje) en 2 

armbandjes aan.  

 

De kinderen worden naar binnen geroepen door hun zwemjuf en haar naam zie je op deze pagina. Kijk 

in welke dag en tijd je kind zwemt en daar zie je de naam van de zwemjuf staan.  

 

Deze eerste keer mag u mee de zwemzaal in (zonder schoenen). De volgende keer mag u in de 

wachtruimte gaan zitten en als de les voorbij is, hoort u een bel; loop dan terug naar de kleedruimte en 

let erop, dat de kinderen de kurken in de grijze bak bij de kurken gooien en de armbandjes in de zwarte 

bak bij de armbandjes! 

 

Eén les kost  €6.00 = les van 30 min. of €9.00 = les van 45 min. of €12.00 = les van 60 min. of €18.00 = 

les van 90 min. 

De kinderen brengen de leskaart (krijg je de eerste zwemles) iedere les mee de zwemzaal. Als er 

bijzonderheden zijn, staat dit op de leskaart.  

 

Iedere 6e van de maand krijgt u de factuur voor de gehele maand via de mail gestuurd. Deze dient u 

z.s.m. te betalen! 

 

Achterop de leskaart staan de belangrijkste huisregels. Lees deze, zodat u op de hoogte bent. Op het 

whiteboard/infoscherm in de wachtruimte staan de belangrijkste mededelingen en op onze 

website/Facebook. Dus volg ons via facebook! 

 

De kinderen oefenen  iedere les  met  schone!  lange kousen  aan tbv het versterken van het flipperen. 

 

Inlooples iedere les mag één ouder per groep de laatste 15 minuten de zwemzaal betreden. Deze 

ouder heeft gelegenheid om vragen te stellen aan de zwemjuf. Wie deze ouder is, overleg je met andere 

ouders (géén broertjes/zusjes)*. Kijkles is altijd de eerste les van de maand, tevens oefenen alle A-

leerlingen de eerste les van de maand met een T-shirt aan!* 

 

Hebt u nog vragen, is er iets wat wij zouden moeten weten over uw kind, hebt u op- en/of 

aanmerkingen, neem dan contact met ons op, want verder is er geen ruimte om dit met de zwemjuf te 

bespreken, omdat zij verder wil met de les en dan zou dit ten koste gaan van de lestijd en veiligheid; 

uiteraard wordt dit zo nodig ook doorgesproken met de zwemjuf. 

 

Wij streven ernaar uw kind zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk plezier het diploma te laten behalen. 

De aanleg én de inzet is bepalend voor de vorderingen.  

 

Plezier in het zwemmen blijft belangrijk en daarom is het ook leuk om met uw kind te gaan vrij 

zwemmen. Dit kan op zondagmiddag 1x in de 2 weken op afspraak tussen de herfstvakantie en 

meivakantie.   

 

                                                     Margit Tibosch. 

 

*Uitsluitend bij de eigen zwemjuf! Bij ziekte/afwezigheid, als ze terug is!! 


