
  

 

 

 
 
 
Nieuwsbrief Babyzwemmen met les  2 januari t/m 11 juli 2018 
 
Elke maandag-, dinsdag- en woensdagochtend is er babyzwemmen. 
Hieronder ziet u een lijst met onderdelen waar we wekelijks, tijdens het babyzwemmen, aan 
werken. Het doel hierbij is, plezier in het water voor ieder kind en ouder. 
 

week   1 2, 3 januari Broertjes en zusjes dag (Kerstvakantie) 

week   2 8, 9 en 10januari Klim- en klautervormen 

week   3 15,16 en 17 januari Drijfvormen 

week   4 22, 23 en 24 januari Wedstrijdvormen 

week   5 29, 30 en 31 januari Loopvormen 

week   6 5, 6 en 7 februari Stuurkaarten 

week   7 12, 13 en 14 februari Gekleed zwemmen, T-shirt en korte broek 

week   8 19, 20 en 21 februari Hoepelvormen 

week   9 26, 27 en 28 februari  Broertjes en zusjes dag (Voorjaarsvakantie) 

week   10 5, 6 en 7 maart Opa en oma dag 

week   11 12, 13 en 14 maart Diverse draaivormen 

week   12 19, 20 en 21 maart Springvormen 

week   13 26, 27 en 28 maart Onderwatervormen 

week   14 2, 3 en 4 april Klim- en klautervormen 

week   15 9, 10 en 11 april Drijfvormen 

week   16 16, 17 en 18 april Wedstrijdvormen 

week   17 23, 24 en 25 april Loopvormen 

week   18 30 april, 1 en 2 mei Broertjes en zusjes dag (Meivakantie) 

week   19 7, 8 en 9 mei Broertjes en zusjes dag (Meivakantie) 

week   20 14, 15 en 16 mei Hoepelvormen 

week   21 21, 22 en 23 mei Eigen speelgoed meenemen 

week   22 28, 29 en 30 mei Springvormen 

week   23 4, 5 en 6 juni Onderwaterfotograaf 

week   24 11, 12 en 13 juni Gekleed zwemmen, T-shirt en korte broek 

week   25 18, 19 en 20 juni Klim- en klautervormen 

week   26 25, 26 en 27 juni “Plonscircuit” 

week   27 2, 3 en 4 juli Drijfvormen 

week   28 9, 10 en 11 juli Vakantieplezier 

Het rooster voor na de zomervakantie maken wij bekend op de 1e babyles,  27 augustus 2018. 
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• In de Voorjaars- en Meivakantie mogen broertjes en/of zusjes meezwemmen. Ouder en kind 
betalen de normale toegangsprijs. Meezwemmende broertjes en/of zusjes alsmede extra 
begeleiders betalen € 2,50 p.p. Denkt u er wel aan dat broertjes en/of zusjes, die nog niet kunnen 
zwemmen, begeleid dienen te worden door een volwassene! Zij zijn tevens verplicht tijdens de les 
zwemvleugels te dragen. 
• Week 10 is er een Opa en oma dag. De kosten bedragen € 2,50 voor beiden. Ook als opa of oma 
alleen komt betaalt men € 2,50. 
• Voor en na de zwemles zijn de kinderen, die nog geen zwemdiploma hebben, verplicht om 
armvleugels te dragen. Tijdens de zwemles mogen de armvleugels af. 
 
Wij hopen dat jullie weer net zo enthousiast zijn als de juffen over ons nieuwe programma voor de 
komende maanden en hopen van harte jullie weer regelmatig in onze lessen te mogen begroeten.  
 
Vind jij het babyzwemmen in De Boetzelaer ook zo leuk? Vertel het dan eens aan jouw 
vriendje of vriendinnetje. Misschien komt hij/zij dan ook wel met zijn mama of papa mee naar 
het zwembad.  
 
Zwemgroeten van de juffen:  Marijke, Erica en Marieke 


