Nieuwsbrief Particuliere zwemlessen SC de Rozenburcht
juni/juli 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en andere zaken
die we bij u onder de aandacht willen brengen.
KIJKLES
Elke 1e les van de maand is het kijkles; dan
kunt u op de zwemzaal meekijken met de les
van uw kind.
Tijdens de kijkles verwachten wij uw kind met
kleding. Met ingang van de zomervakantie zijn
de kledingeisen als volgt:
 Niveau 1: zwemkleding en T-shirt
 Niveau 2: zwemkleding, T-shirt en een
lange broek
 Niveau 3: zwemkleding, shirt met
lange mouwen , lange broek en
schoenen.
 B-diploma: zwemkleding, shirt met
lange mouwen, lange broek en
schoenen
 C-diploma: zwemkleding, shirt ,met
lange mouwen, lange broek, schoenen
en windjack.
 Zwemvaardigheid: dezelfde kleding als
voor A en B diploma aangevuld met
een goede plastic tas die ook gebruikt
wordt ìn het water (deze moet niet lek
zijn!)
Voor kledingeisen A, B en C: zie ook de
afbeelding op de achterzijde.
VÓÓR DE LES
Voor aanvang van de les kunt u uw kind
omkleden en wachten vóór de douche tot het
tijd is om te gaan douchen.
Op ons teken mogen de kinderen gaan
douchen en zetten wij de plafonddouche aan.
Wij willen u vriendelijk vragen om de
garderobe pas te verlaten als de kinderen (op
ons teken) zijn gaan douchen. Zo worden de
kinderen op een goede en veilige manier
overgedragen aan de lesgevende collega.

NÁ DE LES
Na afloop van de les brengen wij de kinderen
weer naar de douches en kunt u uw kind weer
opvangen.
Wij adviseren om na de les nog even af te
douchen alvorens te gaan omkleden.
De gang tussen de kleedkamer en de douche
is een schone voetengedeelte; het is hier niet
toegestaan om met buitenschoeisel de vloer
te betreden.
VERANDERINGEN IN DE LESSEN
In de zomervakantie zullen de lessen naar de
ochtend verhuizen.
Ná de zomervakantie zullen er enkele
wijzigingen worden doorgevoerd in de lessen.
1 De extra lessen op vrijdag zullen komen te
vervallen.
2 De indeling van de lessen zullen na de
zomervakantie ook wijzigen.
Op de achterzijde is het nieuwe schema te
zien. Let op: dit schema gaat in NÁ de
zomervakantie (dus met ingang van 27
augustus)!
VAKER DAN ÉÉN KEER PER WEEK?
Het is mogelijk om meer dan één keer per
week zwemles te volgen.
Dit kan in overleg met de coördinator worden
besproken.
Hiervoor heeft u dan wel een tweede leskaart
nodig die u toegang geeft tot die (tweede) les.
Die tweede leskaart kan wel gewoon op de
sportkaart gezet worden die u al in gebruik
heeft.
Heeft u vragen over de zwemles?
Vul dan even een formulier in en u wordt zo
spoedig mogelijk gebeld.

LESSCHEMA MET INGANG VAN 27 AUGUSTUS 2018
Maandag 15:30-16:15

Dinsdag 15:30-16:15

Woensdag 15:00-15:45

Donderdag 15:30-16:15

Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3

B diploma
C diploma

Niveau 1

Maandag 16:15-17:00

Dinsdag 16:15 -17:00

Woensdag 15:45-16:30

Donderdag 16:15-17:00

Niveau 2
Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3

Niveau 2
Niveau 3

Maandag 17:00-17:45

Dinsdag 17:00-17:45

Woensdag 16:30-17:15

Donderdag 17:00-17:45

B diploma
C diploma

B diploma
C diploma

Niveau 1

Zwemvaardigheid 1, 2, 3

