
 Jip’s  Fluit nieuws                      juli ’21 

 
   

 

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. 
 
 

                                          Zomer-zwemlessen / prive lessen 

De zomervakantie komt eraan! In de zomer brengen we onze vrije tijd vaak door in en rond 
het water. Het is daarom belangrijk dat kinderen goed kunnen zwemmen. Wat te doen als je 
kind het Zwem-ABC nog niet compleet heeft? Goed nieuws: speciaal voor die kinderen 
organiseren wij ook deze zomer weer zomerzwemlessen en prive lessen! 
 

    Zomer- zwemlessen worden op di/wo/do in de ochtenduren gegeven, 
                              Prive lessen op de ma/vr in de ochtenduren. 
                                                                              

 

                     
   
Diplomazwemmen 
Het volgende diplomazwemmen staat gepland op zaterdag 10 juli. 
12.30 uur B diploma, 13.30 uur A diploma en 14.30 uur C diploma 
 
Tribune 
Maximaal 40 personen mogen weer gebruik maken van de tribune. Bovenste rij mag niet 
gebruikt worden ivm looproute. Denk wel aan de 1,5m afstand. 
 
Ouder meezwemdagen 
Helaas gaan de ouder meezwemdagen van 13 juli t/m 17 juli niet door! Wij hopen vanaf het 
nieuwe schooljaar de meezwemdagen weer mogelijk te maken.  
                                        
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) 
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Zeemeermin zwemmen in de zomervakantie 
Wanneer uw kind in het bezit is van een zwemdiploma, is het mogelijk om deel te nemen 
aan Zeemeermin zwemmen.  
De lessen worden gegeven 19 juli / 16 aug / 23 aug van 11.00-12.00 uur. 
Voor meer info 070-3209314 of mail: rz.defluit@sportfondsen.nl   
 
 
 
 
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- U kunt ook via de webshop uw Jip-kaart opwaarderen. 

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

meenemen! 

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

regelmatig informatie over het zwemmen. 

8- In de hal van het zwembad hebben we 2 tv-schermen hangen waar ook informatie te 

zien is.  

9- Na de 6 weken zomervakantie beginnen de particuliere zwemlessen weer vanaf 

dinsdag 31 augustus. 

 

         IEDEREEN EEN MOOIE ZONNIGE ZOMERVAKANTIE TOEGEWENST! 

                                       

                                          TEAM ZWEMBAD DE FLUIT 
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