Nieuwsbrief Particuliere zwemlessen SC de Rozenburcht
April 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met deze nieuwsbrief willen wij je op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en andere zaken
die we bij je onder de aandacht willen brengen.
ZWEMLES IN DE MEIVAKANTIE
Belangrijk om te weten is dat in de
meivakantie de lessen naar de ochtend
verhuizen.
De lessen op de maandag komen te vervallen.
Maar het is wel mogelijk om lessen te volgen
op één van de andere dagen. Hiervoor kunt u
de onderstaande strook invullen en inleveren.
Op de achterzijde kunt u zien op welke dagen
en tijden de lessen worden gegeven.
Voor alle leerlingen is het mogelijk om lessen
op een andere dag te volgen (als er plaats is)
maar de leerlingen van de maandag worden
met voorrang behandeld.
Daarvoor graag je begrip.

KIJKLES
Elke 1e les van de maand is het kijkles; dan
kun je op de zwemzaal meekijken met de les
van je kind.
Tijdens de kijkles verwachten wij je kind met
kleding. De kledingeisen zijn 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.

Heb je vragen over de zwemles?
Vul dan even een formulier in en je wordt zo
spoedig mogelijk gebeld.

Team SC de Rozenburcht

Deze strook kun je inleveren bij de receptie als je je zoon of dochter tijdens de meivakantie op een
andere dag wil laten leszwemmen.
Naam:___________________________ Telefoonnummer: ____________________________
Huidige lesdag:____________ Huidige lestijd:___________

Huidig niveau: ______________

Wil graag in de meivakantie les volgen op de volgende dag(en)
1e week (23 april t/m 26 april): __________________________
2e week (30 april t/m 3 mei):

__________________________

LESSCHEMA MEIVAKANTIE 2019
Maandag
Geen les

Maandag
Geen les

Maandag
Geen les

Dinsdag 08:30-09:15
Niveau 2 (blauw)
Niveau 3 (groen)

Woensdag 08:30-09:15
B diploma
C diploma

Donderdag 08:30-09:15
Watergewenning (rood)
Niveau 1 (geel)

Dinsdag 09:15-10:00
Watergewenning (rood)
Niveau 1 (geel)

Woensdag 09:15-10:00
Niveau 2 (blauw)
Niveau 3 (groen)

Donderdag 09:15-10:00
Niveau 2 (blauw)
Niveau 3 (groen)

Dinsdag 10:00-10:45
B diploma
C diploma

Woensdag 10:00-10:45
Watergewenning
Niveau 1

Donderdag 10:00-10:45
B en C diploma
Zwemvaardigheid 1, 2, 3

