
 
 
Jaaroverzicht zwemlessen ‘de Vijf Heuvels’ Markelo 2021 
 
 

In verband met het aanscherpen van de Covid maatregelen, mogen ouders sinds 29 september 
2020 helaas niet meer op de zwemzaal komen. De kijklessen en diplomazwemmen worden 
hierdoor anders ingevuld. Er worden tussentijdse beoordelingsbriefjes uitgedeeld.  Het 
proefzwemmen voor zowel A, B als C is in de eerste les van de week van het diplomazwemmen.  
 
   
16 t/m 21 maart 1e week zwemles na 3e locdown. Eventuele betalingen graag deze week. 
2 april   Goede vrijdag. WEL zwemles 
4 en 5 april  Pasen. Zwembad gesloten 
6 april t/m 12 april   Tussentijdse beoordeling, briefjes komen mee na de les 
17 april t/m 23 april  Doorschuifbriefjes komen mee na de 1e les.  

Proefzwemmen 1e les van de week A,B en C 
24 april   Diplomazwemmen (tijd staat op de afzwembrief) 
26 april t/m 2 mei  Nieuwe  leskaart kopen 7 weken 
27 april   Koningsdag. Zwembad gesloten 
Woensdag 28 april Opening Buitenbad 
26 april  t/m 9 mei Meivakantie. Zwemlessen gaan gewoon door (info volgt t.z.t.) 
4 mei   Dodenherdenking. WEL zwemles 
5 mei   Bevrijdingsdag. WEL zwemles 
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag. Buitenbad geopend als een zondag + dauwzwemmen. 

Geen zwemlessen 
16 mei t/m 22 mei Tussentijdse beoordeling, briefjes komen mee na de les 
23 mei & ma 24 mei   Pinksteren. Buitenbad open als een zondag. Geen zwemles. 
5 juni t/m 11 juni  Doorschuifbriefjes komen mee na de 1e les. 
   Proefzwemmen 1e les van de week A,B en C 
12 juni   Diplomazwemmen (tijd staat op de afzwembrief) 
14 t/m 19 juni   Nieuwe leskaart kopen 4 weken 
9 juli   Diplomazwemmen (tijd staat op de afzwembrief) 
10 juli t/m 22 aug. ZOMERVAKANTIE 2021 lessen gaan door 
   Zomerleskaart kopen (info volgt t.z.t.)   
14 t/m 20 augustus Doorschuifbriefjes komen mee na de 1e les 
   Proefzwemmen 1e les van de week A,B en C 
21 augustus  Diplomazwemmen (tijd staat op de afzwembrief) 
Maandag 23 augustus Start nieuwe seizoen. 
Zondag 29 augustus  Sluiting Buitenbad 
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