Zwemles kleine groep in de
Meivakantie
Gedurende de meivakantie organiseert Sportcentrum de Wilgenring naast de
reguliere zwemlessen ook zwemlessen in kleine groepjes. Een uitstekende manier
om je kind net dat zetje in de rug te geven om de vele sluitingen van de afgelopen
tijd een beetje te compenseren. De groepen bestaan uit maximaal 3 kinderen per
zwemonderwijzer. Gedurende 30 minuten per les krijgt je kind alle aandacht om
zijn zwemniveau naar een hoger plan te brengen. Wil je liever een uur les? Ook dat
behoord tot de mogelijkheden! Geef dit aan op het inschrijfformulier aan de
achterzijde van deze brief.

Wanneer vinden de lessen plaats en wat kost het?
De lessen kosten 23,20 per half uur en worden aangeboden op bijna alle doordeweekse dagen van de
meivakantie tussen 08.00 en 12.00 uur. Je kunt jouw kind dan ook opgeven voor meerdere lesdagen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Om je in te schrijven vul je de achterzijde van dit formulier in. Maak vervolgens een foto of scan het in
en mail het ingevulde formulier voor zondag 25 april naar e.straatman@sportbedrijfrotterdam.nl.
Op donderdag 29 en vrijdag 30 april is de receptie van de Wilgenring geopend van 11.00 tot 15.00 uur
en op zaterdag van 13:00 tot 16:00 uur voor het betalen van de ingeplande lessen en het afhalen van
de afspraak kaarten. Gereserveerde lessen dienen te allen tijde te worden betaald. Wij verlenen geen
restitutie op niet gevolgde lessen.

Ik zwem nog niet bij de Wilgenring, kan ik me dan ook aanmelden?
Ook als je geen klant bent in de Wilgenring kun je deelnemen aan de kleine groepslessen in de
meivakantie. Bij afnamen van minimaal 6 lessen kun je na de vakantie zelfs direct instromen in de
reguliere lesgroepen. Om deel te nemen zonder dat je bij ons zwemt dien je wel eerst jezelf in te
schijven en heb je een sportpas nodig. De kosten voor inschrijving bedragen 12,70 en de sportpas
kost 5,-

Inschrijfformulier zwemles kleine groep Meivakantie
Gegevens leerling:
Voornaam: _______________________________________________________________________________________
Achternaam:______________________________________________________________________________________
Geboortedatum kind: dag: _______ maand: _________ jaar: _________________________________________
E-mailadres: _____________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ________________________________________________________________________________
Zwemt jou kind al bij de particuliere zwemlessen van de Wilgenring?
JA / NEE *
Heb je bij bovenstaande vraag met ja beantwoord? noteer dan hieronder;
Sportkaart nummer: _____________________________________________________________________________
huidige zwem dag en lestijd: ______dag: ____:____ uur
huidige lesniveau:
Watergewenning (rood)*
Niveau 1 (geel)*
Niveau 2 (lichtblauw)*

Niveau 3 (groen)*
B-diploma (donkerblauw)*
C-diploma (grijs)*

* a.j.b. doorstrepen wat niet van toepassing is.

Welke dagen wil je gebruik maken van de lessen?
De lessen worden aangeboden op meerdere dagen. Je kunt er voor kiezen om alle dagen aan te
vragen of een aantal dagen kiezen. Wil je maar 1 les? Ook dat is uiteraard mogelijk! Selecteer de dag
waar je voorkeur naar uitgaat en wij houden hier rekening mee in de planning, ook kun je aangeven
of je 30 minuten les wilt of liever een uur.
Week 18

Deze dag voor
Je reserveren?

Maandag

03 mei

Dinsdag

04 mei

Woensdag

05 mei

Donderdag

06 mei

Vrijdag

07 mei

Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*

week 19

Deze dag voor
Je reserveren?

Uurs les*

Maandag

10 mei

Uurs les*

Dinsdag

11 mei

Uurs les*

Woensdag

12 mei

Uurs les*

Donderdag

13 mei

Uurs les*

Vrijdag

14 mei

Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*

Uurs les*
Uurs les*
Uurs les*
Uurs les*

geen les

* a.j.b. doorstrepen wat niet van toepassing is.

Extra aandacht voor
Heeft je kind moeite met de schoolslag? Of vind ze het lastig om door het gat te zwemmen? Geef
het hier aan zodat we er rekening mee kunnen houden tijdens de lessen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

