
 Jip’s  Fluit nieuws           aug/sept 2022 
 

                                                               
 
 
                                       Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne zomervakantie gehad. 
                  Namens het hele Fluitteam wensen wij alle leskinderen een spetterend en met veel plezier  
                                          het nieuwe zwemlesseizoen toe, op naar het ABC diploma! 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Voor u ligt de Jip’s nieuwsbrief  van zwembad De Fluit. Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te 
houden over de zwemlessen van het Zwem-ABC en om sommige punten extra onder uw aandacht te brengen. 
 
 
Zeemeerminzwemmen 
21 september 14.45-15.30 uur start de nieuwe cyclus zeemeerminzwemmen. 
Inschrijven kan bij de receptie.Volg ons op Facebook want daar komt meer informatie over  
Zeemeerminzwemmen 
 
Diplomazwemmen                                                                
Het volgende diplomazwemmen staat gepland op zaterdag 8 oktober 2022 
12.30 uur B diploma, 13.30 uur A diploma en 14.30 uur C diploma. 
 
Inhaallessen 
Graag bieden wij u 3x per schoolseizoen een inhaal les aan, omdat wij het belangrijk vinden voor het kind dat 
er continuiteit is in het leerproces. 
 
Kleuren bandjes 
Ieder kind heeft een kleurenbandje ontvangen, dit dient tijdens de zwemles gedragen te worden. Wij kunnen 
dan duidelijk  zien welk (zwem)niveau uw kind heeft. Dit maakt het voor de instructeurs duidelijk en bevordert 
de veiligheid. Is het kleurenbandje kwijt? Bij de receptie kunt u een kleurenbandje kopen voor €0,50 . 
 
Zwemmen met kleren 
In badje geel(4) en de afzwembaden oranje(5), brons(b) en zilver(c) zwemmen de kinderen iedere les met 
kleren aan. Badje  rood(1), groen(2) en blauw(3) zwemmen de kinderen 1x per maand met kleren.(zie 
zwemkalender) 
 
 

 

 



Bij de balie ligt de zwemkalender 2022/23 klaar 

Daarop staat vermeld: 

Diplomazwemmen,   Feestdagen,   Zwemmen met kleren,   Ouder meezwemdagen,  

Kijkdagen badje rood(1) en groen(2),   Kledingeisen per bad. 

 

Zwemles-kaarten per 1 september 2022 

Vanaf 1 september 2022 zal de duur van de geldigheid van de zwemles-kaarten  verhoogd worden. 

Vanwege een aanpassing van ons computersysteem gaan wij over naar maandkaarten in plaats van 4 weken 

kaarten. De meeste maanden bevatten  4,3 weken (52 weken/12 maanden) 

Dat houdt tevens in dat het bedrag verhoogd wordt t.o.v. de 4 weken kaart. Daarnaast zijn wij helaas 

genoodzaakt een  verhoging van 7,5 % te moeten doorvoeren in verband met de huidige ontwikkelingen zoals 

hoge energietarieven, kostenstijging bij onze leveranciers, stijgende lonen en personeelstekorten.  

De nieuwe maandkaarten (45 min les) zullen € 53,60 gaan bedragen. Voor de maandkaarten (30 minuten les) 

zal € 35,70 betaald moeten worden. Voor de ooievaarspashouders die 45 minuten les volgen wordt € 17,90 als 

bijdrage gerekend met uitzondering van de 30 minuten les op de vrijdagmiddag. 

 

Weetje: 

1- Geen buitenschoenen in de zwemzaal/natte gedeelte garderobe en douche ruimte. 

                 (of anders blauwe overschoentjes verplicht) 

2- 3x per schoolseizoen een les inhalen (formulier ligt bij de balie) 

3- Er is een open WIFI-kanaal in zwembad de Fluit 

4- Via het LeerlingVolgSysteem kunt u de vorderingen van uw kind bekijken. 

5- Op zondag mag uw kind onder begeleiding gratis komen zwemmen. Wel de Jip-kaart meenemen! 

6- Heeft u onze Facebook pagina al een DUIM gegeven? Via deze media sturen we ook regelmatig 

informatie over het zwemmen. 

7- In de hal van het zwembad hebben we 2 tv-schermen hangen waar ook informatie te zien is.  

 

Coördinator Zwemzaken ABC + personeel: 

Dave van der Plas              d.vanderplas@sportfondsen.nl    

Coördinator recreatief zwemmen + PR/ Multi media(leerlingvolgsysteem):  

Niels den Hamer                rz.defluit@sportfondsen.nl                           

                                                                   


