Vakantielessen Kerstvakantie 2020-2021
Zwembad Overschie
Beste ouders/verzorgers,
In de Kerstvakantie 2020-2021 worden er geen reguliere zwemlessen gegeven. In plaats daarvan
bieden we de mogelijkheid tot het volgen van vakantielessen.
Hieronder kun je aangeven of je gebruik wilt maken van de vakantielessen.
Vermeld de naam van je kind en het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent en het niveau waar
hij/zij nu zwemles volgt.
Naam leerling:_____________________________

Telefoonnummer:__________________

Emailadres:________________________________________
Kruis hieronder het huidige niveau van je zoon/dochter aan zodat we hem/haar in de juiste groep
kunnen indelen. Geen kruisje betekent dat hij/zij niet ingedeeld kan worden!
Watergewenning (ROOD polsbandje)
Niveau 1 (GEEL polsbandje)
Niveau 2 (LICHTBLAUW polsbandje)
Niveau 3 (GROEN polsbandje)
B-diploma (DONKERBLAUW polsbandje)
C-diploma (WIT polsbandje)
Kruis hieronder aan op welke tijdblokken je les wilt afnemen voor je zoon/dochter.
Aan de hand van de aanmeldingen wordt de exacte tijd bepaald. Houd er rekening mee dat het kan
voorkomen dan niet alle aangevraagde dagen worden ingedeeld.
Voor de ingedeelde lessen krijg je een afsprakenkaart. Deze lessen betaal je vooraf of voor aanvang
van de eerste vakantieles.
Maandag

21 december tussen 09:15 en 11:45. Les van 45 minuten

Dinsdag

22 december tussen 15:30 en 18:00. Les van 45 minuten

Woensdag 23 december tussen 09:15 en 11:45. Les van 45 minuten
Maandag

28 december tussen 09:15 en 11:45. Les van 45 minuten

Dinsdag

29 december tussen 15:30 en 18:00. Les van 45 minuten

Woensdag 30 december tussen 09:15 en 11:45. Les van 45 minuten

Naam ouder/verzorger:_________________________________
Met het ondertekenen van dit formulier verplicht ik mezelf tot het afrekenen van de lessen op de
afspraakkaart.
Datum:_______________________

Handtekening:___________________

Afspraakkaart vakantielessen Kerstvakantie 2020-2021
Zwembad Overschie

DEZE ZIJDE NIET INVULLEN.
Naam:__________________________________

Niveau:_____________

Hieronder staat aangegeven op welke dag en tijd je zoon/dochter is ingedeeld
Dit zijn ook de lessen die in rekening worden gebracht. Ook als hij/zij afwezig is.
Neem deze afspraakkaart steeds mee.
Voorbeeld: les op 21 december van 10:00 tot 10:45 wordt als volgt aangegeven
Datum
Tijd
Tijd
Tijd
21 december
09:15 tot 10:00
X 10:00 tot 10:45
11:00 tot 11:45

Ingedeelde dagen en tijden:
Datum
21 december
21 december

Tijd
09:15 tot 10:00
09:30 tot 10:15

Tijd
10:00 tot 10:45
10:15 tot 11:00

Tijd
10:45 tot 11:30
11:00 tot 11:45

22 december
22 december

15:30 tot 16:15
15:45 tot 16:30

16:15 tot 17:00
16:30 tot 17:15

17:00 tot 17:45
17:15 tot 18:00

23 december
23 december

09:15 tot 10:00
09:30 tot 10:15

10:00 tot 10:45
10:15 tot 11:00

10:45 tot 11:30
11:00 tot 11:45

28 december
28 december

09:15 tot 10:00
09:30 tot 10:15

10:00 tot 10:45
10:15 tot 11:00

10:45 tot 11:30
11:00 tot 11:45

29 december
29 december

15:30 tot 16:15
15:45 tot 16:30

16:15 tot 17:00
16:30 tot 17:15

17:00 tot 17:45
17:15 tot 18:00

30 december
30 december

09:15 tot 10:00
09:30 tot 10:15

10:00 tot 10:45
10:15 tot 11:00

10:45 tot 11:30
11:00 tot 11:45

Aantal lessen:___________
o
o
o
o
o
o
o

Het is niet mogelijk om op de zwemzaal te kijken.
Doe je kind thuis al de zwemkleding aan; het is niet mogelijk om voorafgaand aan de les de
kleedcabines te gebruiken.
Breng je kind niet eerder dan 10 minuten van te voren naar binnen om aan te melden en om te
kleden. Laat je sportpas zien bij de receptie. Zonder sportpas geen zwemles!
5 minuten voor aanvang van de les mag je kind de zwemzaal in (Denk aan het polsbandje. Zonder
polsbandje geen zwemles!) en op de rode bank gaan zitten.
Ouder verlaat het zwembad en neemt alle kleding mee.
5 minuten voor einde van de les krijg je toegang via de doorgang naar de garderobe (tussen
douche en kleedruimtes). Loop hier op overschoentjes of op blote voeten.
In een kleedcabine kleed je je kind weer aan en verlaat het bad via de aangegeven route.

