
Beste ouders/verzorgers, 

Normaal zie je mij tijdens de eerste les, helaas ben ik vandaag verhinderd om nog een en 
ander toe te lichten. 
Vandaar dat mijn toelichting op papier staat voor jullie om rustig door te lezen.  
 
De leskaart (de kleinste kaart van de twee): 
Daar staat les/data/opmerkingen. Verwacht daar geen hele verhalen. Er staat af en toe 
super/keurig of iets dergelijks.  
Daar komt wel te staan als kinderen bijvoorbeeld waterschoenen verkeerd om aan moeten 
(voor betere pipovoeten, dit is goed voor de beenslag van de schoolslag) of als ze met 
kleding aan gaan zwemmen. Kijk na iedere les of er iets opgeschreven is.  
Achterop de leskaart staan de belangrijkste huisregels. 
 
De regenboogkaart (de grootste van de twee met de kleurtjes): 
Hier hoort de uitleg bij waarbij je de link via de mail ontvangen hebt.  
 
De eerste les van de maand is altijd met T-shirt aan, omdat je kind alvast kan wennen 
aan iets extra’s aan hebben, voor ze daadwerkelijk met kleding aan gaan zwemmen. Dit T-
shirt gaat namelijk al vast geplakt zitten en voelt raar. Dit T-shirt hebben ze ook aan voor als 
een kind per ongeluk met kleding aan ergens te water raakt, dat ze dan weten dat de kleding 
gaat plakken om hun lichaam, uiteraard hopen wij dat dit niet gaat gebeuren.  
 
De eerste les is het ook kijkles, dan is het gordijn omhoog en kan je even kijken naar de 
voortgang van je kind. Als je dan ook weet waar je kind naartoe aan het werken is 
(regenboogplan het volgende sterretje), kan je met een kritisch oog kijken hoe het komt dat 
je kind nog geen sticker verder mag.  
Er is geen kijkles als de vaste zwemjuf afwezig is. Op dit moment is het de bedoeling dat 
er maximaal één ouder per kind komt kijken i.v.m. de 1,5 meter regel en anders te druk is om 
te kijken.  
 
Iedere les blijft er één ouder per groep in de wachtruimte wachten. Onderling spreek je 
af wie deze ouder is. Deze ouder blijft binnen wachten voor als er iets is met een kindje. 
Deze ouder die wacht, mag de laatste 10 minuten van de les zelf de zwemzaal (zonder 
schoenen) inlopen en heeft daar de gelegenheid om vragen te stellen.  
Als je vraag is hoe lang het duurt voor je kind op mag voor zijn/haar diploma, daar kunnen wij 
helaas geen antwoord op geven, omdat ieder kind daar verschillend in is.  
 
De sokken: 
Ieder kind heeft altijd lange sokken (tot kuiten of knieën, maar niet te dik) aan. Dit is vanwege 
de hygiëne. Je kind loopt waar ook iedereen met schoenen loopt, maar ook vanwege de 
flipperbenen. Op een gegeven moment gaat er water tussen de teentjes in de sokken zitten 
en dit blijft zitten, waardoor kinderen over het algemeen betere flipperbenen krijgen.  
 
Infoscherm en whiteboard:  
Op het infoscherm (hangt naast de schuifdeur. Verschillende pagina’s die steeds 
doordraaien) en het whiteboard (waar je tegenaan loopt als je binnenkomt). Staat alle 
belangrijke informatie zoals vakanties. Kijk hier regelmatig na.  
 
Vakanties: 
Na de zomervakantie zijn al onze vakanties voor het gehele schooljaar al duidelijk. Deze kan 
je ook altijd vinden op onze website onder het kopje informatie.  
 
Gemiste lessen: 



Op het moment je een les mist, betaal je deze wel. Er is helaas geen mogelijkheid tot 
inhalen. Op het moment je kind langdurig ziek is (2 weken of langer achter elkaar) ontvang ik 
graag een mail van je.  
 
Mail 
Indien je een outlook/hotmail/ziggo mailadres hebt, kan het zijn dat sommige mails in je 
postvak in terecht komen en sommige in je spam (die je alleen dan ziet op je computer) en 
sommige mails (zoals de eerste factuur) krijg je niet. Houdt daardoor regelmatig ook je 
spambox in de gaten. 
Indien je de eerste factuur niet ontvangt, ontvang je vanzelf de eerste herinnering. Betaal 
deze herinnering. Dit hoef je niet te laten weten aan ons, wij weten het, onze ICT’ers weten 
het en hotmail (en anderen valt allemaal onder hotmail) weet dit ook, maar kunnen er helaas 
niks aan doen.  
We weten dat dat héél vervelend is.  
 
Indien er iets is, kan je het beste mailen of een terugbelverzoek plaatsen. Dan kan ik jullie 
terug mailen of terug bellen. Zelf ben ik niet altijd even goed bereikbaar.  
 
Wij hopen dat jullie veel plezier hebben bij de zwemlessen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Margit van Honk-Tibosch 


