
  

  

 

Beste ouders/verzorgers van Jan, 
 
Goed nieuws! 
 
Vrijdagavond 15 februari 2022, heeft er wederom een persconferentie plaatsgevonden. We informeren u in 
deze nieuwsbrief over de wijzigingen, de carnavalsvakantie, diploma zwemmen en nog veel meer.  

 
Lees a.u.b. de hele nieuwsbrief goed door. Zo bent u helemaal op de hoogte van alle informatie.  

   
     

Corona maatregelen 
Tot in ieder geval 25 februari is het voor alle 
bezoekers van Sportiom (18 jaar en ouder) verplicht 
om een geldig coronatoegangsbewijs + 
identiteitsbewijs te tonen aan de hoofdingang. 
  
Ook het dragen van een mondkapje is tot dan 
verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. 
  
Ouders/begeleiders mogen tijdens de les niet in de 
zwemzaal zijn. 
  

U mag natuurlijk uw kind helpen bij uit- en aankleden 
en bij de overdracht naar en van de docent aanwezig 
zijn.  

 

  

  

  

 

  

  

  

Draag aangepast schoeisel, bijvoorbeeld slippers. Of 
koop blauwe slofjes bij onze receptie á € 0,20 per 
paar.  Zo kan u en uw kind de vloer niet vervuilen. 
  
Op deze manier houden we een éénrichtingsverkeer.  

 

Routing binnen Sportiom 
1,5 Meter afstand houden is verplicht en heeft 
consequenties voor de routing in ons pand. 

• Zorg dat uw kind thuis de zwemkleding al 
aan heeft onder de gewone kleding. 

• Kom maximaal 5 tot 10 minuten voor 
aanvang van de les naar binnen en scan de 
leskaart. 

• Loop direct met uw kind, via kleedzaal 0 
(eerste deur rechts na de tourniquet) langs 

de kopse kant (startblokken) naar het bad 
waar uw kind zwemt.  

• Kleed uw kind daar om. 

• Tijdens de les kunt u via onze nooddeur in 
het zwembad het pand verlaten. 

• Wachten kan tijdens de les buiten en ook 
binnen bij Grand Café “Klets”. 

• Na de les kunt u weer naar binnen via de 
nooddeur en kunt u uw kind ophalen bij het 
bad waar uw kind heeft gezwommen. 

• Aankleden mag vervolgens in één van onze 
6 kleedzalen. 

• Verlaat het pand via onze personeelsingang 
(door de kleedkamers en naar rechts).  
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Diplomazwemmen 
Op woensdag 6 en zaterdag 9 april is er weer  
diplomazwemmen. Kinderen die hier kans op maken,  

worden persoonlijk uitgenodigd. 
 
U als ouder/begeleider mag samen met uw  
grootouders, broertjes en zusjes, etc. aanwezig zijn 
in  
de zwemzaal. U en uw familie kunnen plaatsnemen  
op de banken rondom het zwembad. 
 
Direct na het diplomazwemmen vindt de diploma  

uitreiking plaats in de Ballenbar van onze  
Bowlingbaan. 

 

  

Zorg dat uw kind 10 minuten voor aanvang van het  
diplomazwemmen omgekleed en wel klaar staat. De  
kinderen verzamelen voor aanvang van het  
diplomazwemmen in het doelgroepenbad/  
instructiebad 

  

  

 

  

  

   

Vervolg opleidingen B-Diploma & C-Diploma 
De nieuwe opleidingen voor deze diploma's starten  

vanaf maandag 11 april. 
 
Inschrijven voor de vervolg opleiding kan gelijktijdig  
met het inschrijven voor het diplomazwemmen.  
Let op! VOL = VOL 

 

 

  

 

  

  

Gekleed zwemmen 
Kinderen die in badje 4, 5 en 6 zwemmen, kunnen  
vanaf een aantal weken voorafgaand aan het  
diplomazwemmen, middels een brief worden  
uitgenodigd om met kleding te gaan  
zwemmen. 
 
Voor het A- & B-Diploma zwemmen kinderen met: 

• Zwemkleding 

• T-shirt met lange mouwen 

• Lange broek met knopen & rits 

• (water)schoenen 

Voor het C-Diploma zwemmen kinderen met: 

• Zwemkleding 

• T-shirt met lange mouwen 

• Lange broek met knopen & rits 

• (water)schoenen 

• (regen)jas 

 

   

 

  

 

  

  

  

 

Zwemlessen tijdens de carnavalsvakantie. 
De zwemlessen gaan in de vakantie gewoon door, 
maar vinden plaats op de ochtenden. De lesdagen 
blijven ongewijzigd, de lestijden worden: 
  
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 
14.45 uur wordt 09.00 uur 
15.30 uur wordt 09.45 uur 
16.15 uur wordt 10.30 uur 
17.00 uur wordt 11.15 uur 
  
Woensdag & Vrijdag: 
14.00 uur wordt 09.00 uur 
14.45 uur wordt 09.45 uur 

15.45 uur wordt 10.30 uur 
16.30 uur wordt 11.15 uur 

  

  

Let op!  
De lestijden van zaterdag 26 februari & 5 maart blijven ongewijzigd.  

In verband met het vakantierooster, zullen de extra lessen niet plaats vinden.  
  

  



 

  

  

Geen zwemles op? 
Voor de komende periode vervallen alle zwem-, 
inhaal- & extralessen op: 

• Woensdag 6 april (i.v.m. diploma 
zwemmen) 

• Maandag 18 april (2e paasdag) 

• Woensdag 27 april (koningsdag) 

• Donderdag 26 mei (hemelvaartsdag) 

• Maandag 6 juni (2e pinksterdag) 

• Donderdag 21 juli (i.v.m. diploma 
zwemmen) 

• Vrijdag 22 juli (i.v.m. diploma zwemmen) 

 

   

 

  

 

  

  

  

Wilt u deze of andere gegevens wijzigen? Ga dan  
bovenaan de pagina naar mijn profiel. Klik op mijn  
gegevens. Vervolgens kunt u de gegevens wijzigen  

en evt. een foto van uw kind uploaden. Deze foto  
wordt dan zichtbaar in het leerlingvolgsysteem van de 
docent van uw kind. 
 
Mocht het inloggen niet lukken, stuur dan een e-mail  
naar t.vankralingen@sportfondsen.nl. 

 

Leerlingvolgsysteem 
Wist u dat wij een online platform hebben waarbij u  
de vorderingen van uw kind kunt bekijken? 

• Klik onderaan deze pagina op de 
afbeelding  
Leerlingvolgsysteem 

• Klik op de roze button 

• Klik vervolgens boven aan de pagina op 
inloggen 

• Voer uw gebruikersnaam & wachtwoord in. 

Zodra u uw kind online heeft ingeschreven, heeft u bij 
inschrijven al een account aangemaakt. De 
vorderingen worden door ons systeem aan dit 

account gekoppeld. 
  
Indien u uw kind niet online heeft ingeschreven 
gebruikt u voor de gebruikersnaam de 
voor+achternaam van het kind (zonder  
tussenvoegsels, zonder hoofdletters en aan  
elkaar geschreven. 
Als  wachtwoord gebruikt u de geboortedatum van  
het kind (dag-maand-jaar), twee karakters  

voor de dag en de maand en 4 karakters  
voor het jaar. 
Voorbeeld : Joep van der Pas, geboren 20 mei 2013 

• Gebruikersnaam = joeppas 

• Wachtwoord = 20052013 

  

  

 

  

  

Inhaallessen 
Indien uw kind een zwemles mist is het mogelijk om, 
binnen de geldigheid van de leskaart, een inhaalles 
te plannen. 
  
Deze lessen vinden (buiten de vakanties om) plaats 

op woensdag of vrijdag van 17.15-18.00 uur. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen wij deze 
lessen voor u inplannen. U mag hiervoor een e-mail 
sturen naar sportiom@sportfondsen.nl. 

 

    

  

Wijzigen van zwemlestijd of dag 

Indien het niet mogelijk is om op de huidige dag zwemles te blijven volgen, kijken wij graag met u naar een 
mogelijkheid om van dag/tijd te wisselen. U mag hiervoor een e-mail sturen naar t.vankralingen@sportfondsen.nl. 
  
Vermeld hierbij a.u.b.: 

• Naam van uw kind 

mailto:t.vankralingen@sportfondsen.nl
mailto:sportiom@sportfondsen.nl
mailto:t.vankralingen@sportfondsen.nl


• Welke dag en tijd de zwemles nu gevolgd wordt. 

• Welke nieuwe dag en tijd uw voorkeur heeft. 

• Een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. 

 

  

  

  

 

Gratis recreatief zwemmen in Aquafun! 
Wist u dat onze zwemleskinderen met een geldige 
leskaart gratis kunnen zwemmen in Aquafun? 

  
Op vertoon van de leskaart bij onze receptie krijgen 
ze gratis toegang. Zo kunnen ze alle geleerde 
oefenstof aan u laten zien tijdens een gezellig dagje 
zwemmen. 
  
Reguliere tickets voor u en evt. andere gezinsleden 
zijn voordelig te koop via onze webshop. Klik op 
onderstaande button om direct tickets te reserveren! 

Klik hier voor de webshop!  

   

  

 

  

  

Ouders zwemleskinderen sporten met Korting! 
Als ouder/verzorger van een kind wat bij ons 
zwemles volgt, is er de mogelijkheid om voordelig bij 
onze Fitnessclub te komen sporten. Dit kan al vanaf € 
6,85 per week. 
  
Vraag hieronder de gratis dagpas aan en bespreek 
de mogelijkheden met onze collega's. 

Klik hier voor een gratis dagpas!  

  

  

  

  

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
  

Team Zwemonderwijs Sportiom 

  

  

  

Jaarplanning & 
Nieuwsbrieven 

 

 
 

Zwemles 
 

  

Leerlingvolgsysteem 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Sportiom 's-Hertogenbosch | Victorialaan 10 | 5213 JE 's-Hertogenbosch 

Afmelden  
 

   
     

 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F218-100webshop.nexusportal.nl%2FExhibitions%2FRegister%3FID%3Da94b13b4-e6be-eb11-b71d-f8f21e0fd889&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7C6e2b982cbb20439f01b508d9f179cbf5%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637806327677682184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EEMnOQEg1SelowrNjup9VZdiiVHc3nxxqTNKZEXWm2E%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportiomfitness.nl%2Ffitness%2Fgratis-dagpas%2F&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7C6e2b982cbb20439f01b508d9f179cbf5%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637806327677682184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Eqrzb8DS44ikwS5k73Sy83HmIH9fm6igOEbmzbuLg9k%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclubplanner.com%2Funsub%2Ft.vankralingen%2540sportfondsen.nl%2F63%2Fc640899600d78b7e649e0dcf2a0da7f4937f4411a0ac90213a0ba93d69317adf%2F75%2F2&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7C6e2b982cbb20439f01b508d9f179cbf5%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637806327677682184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PwiuOgAPm6Txb66goVcEg%2BxzxT7m0Tvn6PrJ3Bdq5GM%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportiom.nl%2Fplanning-nieuwsbrieven-zwem-abc%2F&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7C6e2b982cbb20439f01b508d9f179cbf5%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637806327677682184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=k1BE%2BRzXlnFwyGG6fwBrvrIg8fv6qwIn2%2FmGD2QVkhk%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportiom.nl%2Factiviteiten%2Fzwem-abc%2F&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7C6e2b982cbb20439f01b508d9f179cbf5%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637806327677682184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=I8caskFPZiE%2BALAwjJww7hUmSD9jPOWYpTGah59imro%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportiom.nl%2Foverons%2Fleerlingvolgsysteem%2F&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7C6e2b982cbb20439f01b508d9f179cbf5%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637806327677682184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EnyyUZcMeJST%2B8r9HWMAcaL5I8YXNpeR8uXBBBgptj0%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsportiomfitnesshttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSportiom&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7C6e2b982cbb20439f01b508d9f179cbf5%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637806327677682184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pkcBIyKJWWtd9WvOQT64FcHzn2%2B%2FfNI6vb29MEJ09wM%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsportiomsportfondsen%2F&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7C6e2b982cbb20439f01b508d9f179cbf5%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637806327677682184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FcwDmNcItLnmbVG3dn5cFT4ztWJn17izQ7Q3lHtQugs%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCuV4BNj4M-eS78tTovuy-CQ&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7C6e2b982cbb20439f01b508d9f179cbf5%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637806327677682184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YGy%2BvNHkKdoTaLQe1qQxp71rGFPlmSnBrNE0raM2kkc%3D&reserved=0
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