Naast de gewone zwemlestijden/dagen, kan uw kind ’s ochtends in de KERSTVAKANTIE weer
extra zwemlessen volgen voor het Zwem ABC.
SNELCURSUS: alle kinderen die een snelcursus volgen kunnen op het inschrijfformulier aangeven
(keuze aankruisen) welke dagen ze gaan zwemmen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De
gewone lessen op zaterdag gaan gewoon door. De extra lessen in de Kerstvakantie zijn NIET
verplicht.
ZWEMLES: naast de gewone zwemles is het mogelijk om extra te zwemmen in de ochtenden. De
kosten zijn EUR 12,45 per les. De extra lessen dienen bij inschrijving te worden voldaan. Kruis de les
van uw keuze aan op onderstaand inschrijfformulier.
Inschrijven voor de zwemlessen kan tot uiterlijk zondag 23 december 2018!
Naam Leskind: ………………………………………………………………………………….…………. Lesgroep: …………………………..…………………

MAANDAG
24 december 2018

08:00 uur
09:00 uur
10:00 uur

□ GEEL
□ BLAUW
□ B-DIPLOMA
□ ORANJE/GROEN
MAANDAG
31 december 2018

08:00 uur
09:00 uur

□ GEEL
□ BLAUW

DINSDAG
25 december 2018

WOENSDAG
26 december 2018

1e KERSTDAG

2e KERSTDAG:

complex gesloten!

zondagsrooster,
open van 09:1516:00 uur!

DINSDAG
1 januari 2019

NIEUWJAAR:
complex gesloten!

□ B-DIPLOMA

10:00 uur □ ORANJE/GROEN

WOENSDAG
2 januari 2019
□ PAARS
□ BLAUW
□ B/C-DIPLOMA
(ipv 15:00)
□ GEEL

DONDERDAG
27 december 2018

VRIJDAG
28 december 2018

□ PAARS
□ BLAUW

□ ROOD (ipv 15:00)
□ ORANJE/GROEN
□ GEEL
□ C-DIPLOMA

DONDERDAG
3 januari 2019

VRIJDAG
4 januari 2019
□ ROOD (ipv 15:00)
□ BLAUW

□ ROOD
□ ORANJE/GROEN

□ B-DIPLOMA
□ GEEL

• B- & C-diploma van woensdag 2 januari 2019 15:00 uur wordt vervroegd naar 10:00 uur.
• ROOD van vrijdag 15:00 uur wordt vervroegd naar 09:00 uur.
• De lessen voor Baby- en Peuterzwemmen en Rakkerzwemmen vervallen
in de Kerstvakantie.

ZWEM- EN SPORTCENTRUM
DE WATERAKKERS
Kerkweg 217 Heemskerk t: 0251-23 29 79
i: waterakkers.sportfondsen.nl
e: info.waterakkers@sportfondsen.nl
Onder voorbehoud van wijzigingen

11 december 2018

