
 Jip’s  Fluit nieuws               nov/dec ’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. 
 

Mag ik u even voorstellen: 

 
Hallo, ik ben Dave. 
Mijn functie binnen dit fantastische zwembad is Hoofd Zwemzaken. 
Ik coordineer de dagelijkse gang van zaken, en ben verantwoordelijk 
voor de ABC lessen.  
 
Ik ben getrouwd, vader van een prachtige dochter en bonusvader 
voor 3 fantastische zonen met aanhang. In mijn vrije tijd ben ik veel 
met sport of met mijn gezin bezig.                    
 
levensmotto is:  Wie goed doet, goed ontmoet. 

                                          In de volgende nieuwsbrief zal een ander teamlid zich voorstellen. 

                                                                              
 
Diplomazwemmen 
Het volgende diplomazwemmen staat gepland op zaterdag 27 november. 
12.30 uur B diploma, 13.30 uur A diploma en 14.30 uur C diploma 
 
Inhaallessen 
Graag bieden wij u maximaal 3x per schoolseizoen een inhaal les aan, omdat wij het 
belangrijk vinden voor het kind dat er continuiteit is in het leerproces. Bij de balie ligt een 
formulier hoe je een inhaalles kan inplannen. 
 
 
Kijkdagen badje rood(1) en groen(2)                              
Dinsdag 16 november t/m zaterdag 20 november is het weer mogelijk om in de zwemzaal 
plaats te nemen. De laatste 10 minuten staan de lesgevers van badje rood en groen klaar om 
uw vragen te beantwoorden. 



Ouder meezwemdagen                                                     
Een ouder of verzorger mag meezwemmen!! 
Dinsdag 14 december t/m 18 december mag een ouder of verzorger met het kind 
meezwemmen. Komt u ook?  
 
 
Kerstvakantie (25 dec t/m 9 jan 2021) 
Alle ABC lessen gaan gewoon door op de regulieren lestijden. 
1e , 2e kerstdag en nieuwjaarsdag zijn we gesloten! 
 
 
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) 
 
Tip van juf Iris 
Bellen blazen is heel belangrijk en we oefenen dit in elk badje. Door controle te hebben over 
je ademhaling is het makkelijker om borstcrawl te zwemmen. Schoolslag te oefenen en 
verder onder water te zwemmen of lang genoeg te drijven. Blaas thuis ook bellen met 
elkaar. Vul een glas met wat water of melk en pak een rietje. Blaas kleine bellen of grote 
bellen blaas snel of zo langzaam als je kan. Kan je goed bellen blazen? Doe dan een klein 
beetje afwasmiddel in het water de bellen worden dan nog mooier.  
 
 
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.  

 

                             FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND & SPORTIEF 2022 

                                                        TEAM DE FLUIT                       


