
  

  

 
 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers van Jan, 
 
Het nieuwe zwemseizoen is gestart. 
Daarom informeren wij u graag over alle belangrijke zaken die u niet mag vergeten de komende periode.  
 
Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen? Stel uw vraag dan gerust aan onze receptiemedewerkers. 

   
     

Afzetten van uw kind 

• U komt binnen via de tourniquet in de 

centrale hal en kleed uw kind voor de 
zwemles om in één van onze kleedzalen. 
(Zie kleedzaal indeling hieronder). 

• Nadat de zoemer is gegaan kunt u de 
zwemzaal betreden.  

• Neem plaats op de banken in het 25 meter 
bad. (Zie tekening hiernaast). 

• Elk badje heeft een eigen bank(en). U en 
uw kind wachten bij de betreffende bank op 

de overdracht met de docent. 

•  

o Rood = Bad 1 

o Groen = Bad 2 

o Blauw = Bad 3 

o Geel = Bad 4 

o Zilver = B-diploma 

o Goud = C-diploma 

• Na de overdracht kunt in op het terras in het 
25 meter bad plaats nemen, boven bij de 
receptie/Café Klets of buiten wachten.  

• Aan het einde van de zwemles haalt u uw 
kind op bij het bad waar uw kind heeft 
gezwommen.  

• Verlaat na het douchen en aankleden ons 
pand via het centrale trappenhuis. Loop via 
de receptie/entree weer naar buiten.  

 

   

 

  

Let op! U kunt geen gebruik maken van onze glazen nooddeur bij de zwembad.  
  

  

 

  

  

Polsbandjes 
Met ingang van het nieuwe seizoen geven wij geen 
lintjes meer uit bij overgang naar een nieuw badje. 
Hiervoor zijn polsbandjes in de plaats gekomen.  
 
Per badje ontvangen kinderen 1 polsband die ze elke 
zwemles moeten dragen. Zo is het voor onze 
docenten snel duidelijk in welk badje uw kind zwemt. 
Zonder polsband kan uw kind helaas niet deelnemen 
aan de zwemles.  
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Bent u de polsband verloren? Een nieuwe 
aanschaffen is mogelijk bij onze receptie voor 1,10 
euro per polsband. 
  

Zwemt uw kind al enige tijd bij Sportiom en wil hij/zij 

alle polsbandjes & verzamelmap sparen? 
Indien uw kind al enige tijd op zwemles zit en graag 
alle polsbandjes + verzamelmap wilt hebben kunt u 
hiervoor terecht bij onze receptie. Hier kunt u alle 
reeds behaalde bandjes aanschaffen voor 1,10 euro 
per stuk. Een losse verzamelmap is te koop voor 
10,20 euro.  

 

    

  

Let op! U kunt geen polsbandjes verzamelen van niveau's die nog niet behaald zijn. 

 

  

  

  

 

Kleedzaal indeling Zwem-ABC 
In Sportiom zijn dagelijks vele verenigingen actief. Zij 
maken gebruik van onze accommodatie vanaf 18.00 
uur. Dit betekent dat wij met de kleedzaalindeling van 
het Zwem-ABC rekening willen houden met de 
verenigingen die na ons komen. Houdt u zich a.u.b. 
aan deze indeling. Zo komen onze verengingen niet 
in de knel.  

  
Maandag/Dinsdag/Donderdag: 
14.45-15.30 uur zaal 1–2-3 
15.30-16.15 uur zaal 4–5–6 
16.15–17.00 uur zaal 1–2-3  
17.00–17.45 uur zaal 4–5–6  
  
Woensdag/Vrijdag: 
14.00–14.45 uur zaal 1–2- 3 

14.45–15.30 uur zaal 4–5–6 
15.45–16.30 uur zaal 1–2–3 
16.30–17.15 uur zaal 4–5–6 
17.15–17.45 uur zaal 1–2–3 
  
Zaterdag: 
10.00 – 11.00 uur zaal 1- 2 
11.00 – 12.00 uur zaal 3–4 
12.00 – 13.00 uur zaal 1–2 

  

  

 

  

  

Gekleed zwemmen 
Kinderen die in badje 4, 5 en 6 zwemmen, kunnen  
vanaf een aantal weken voorafgaand aan het  
diplomazwemmen, middels en brief worden  

uitgenodigd om met boven kleding te gaan  
zwemmen. 
 
Voor het A- & B-Diploma zwemmen kinderen met: 

• Zwemkleding 

• T-shirt met lange mouwen 

• Lange broek met knopen, rits & zakken 

• (water)schoenen 

 
 
 

  

 



Voor het C-Diploma zwemmen kinderen met: 

• Zwemkleding 

• T-shirt met lange mouwen 

• Lange broek met knopen, rits & zakken 

• (water)schoenen 

• (regen)jas 

  

  

 

  

  

  

 

Diplomazwemmen 
Op zaterdag 1 oktober, vrijdag 16 december & 
zaterdag 17 december is er weer diplomazwemmen. 
  
Kinderen die hier kans op maken, worden persoonlijk 
uitgenodigd. 
  

 

 

  

 

  

  

Vervolg opleidingen B-Diploma & C-Diploma 
De nieuwe opleidingen voor deze diploma's starten  
vanaf maandag 3 oktober & maandag 19 december. 
 
Inschrijven voor de vervolg opleiding kan gelijktijdig  
met het inschrijven voor het diplomazwemmen.  

 

    

  

 

  

  

   

Kijk- & informatiedagen 
Van  maandag 3 oktober t/m zaterdag 8 oktober 
(week 40) & maandag 14 november t/m zaterdag 19 

november (week 46)  is het weer mogelijk om de 
kijkles te bezoeken. 
 
U kunt dan plaats nemen op de banken van het bad  
waar uw kind zwemt. De docent zal de zwemles  
gewoon lesgeven en aan de hand van diverse  
oefenstof vormen u informeren over de vorderingen  
van uw kind. 
 

In verband met de hygiëne in de zwemzaal  
verzoeken wij u op blote voeten of met aangepast  
schoeisel de zwemzaal te betreden. 
 
Ook is het mogelijk om blauwe slofjes te kopen á €  
0,20 aan de receptie. Deze kunt u vervolgens over  
uw eigen schoeisel heen doen. 

 

 

  

 

  

  



Zwemlessen tijdens de herfstvakantie. 
De zwemlessen gaan in de herfstvakantie (maandag 
24 oktober t/m zaterdag 29 oktober) 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 
  
Zaterdag: 
10.00 uur wordt 09.00 uur 
11.00 uur wordt 10.00 uur 
12.00 uur wordt 11.00 uur 

 

  

 

 

  

Let op!  

De zwemlessen van zaterdag 22 oktober worden gegeven op de reguliere lestijden.  
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: 

• Vrijdag 16 december (i.v.m. diploma 
zwemmen) 

• Maandag 26 december (2e kerstdag) 

  

  

 

  

  

Onderhoud centrale lift trappenhal 
De centrale lift is van 26-09-2022 t/m 28 oktober 
2022 buiten gebruik. Dit vanwege het vervangen van 
de oude lift door een nieuwe lift.  
  
Kunt u onze faciliteiten alleen bereiken door gebruik 

te maken van een lift?  
U gebruikt dan tijdens deze periode onze goederen 

lift om op de juiste verdieping komen. De goederen 
lift bevindt zich aan de achterzijde van ons pand.  U 
volgt hiervoor de route borden 
  
Excuses voor het eventuele ongemak en hopend op 
begrip.  

 

    

  

 

  

  



   

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) 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 

• Welke dag en tijd de zwemles nu gevolgd wordt. 

• Welke nieuwe dag en tijd uw voorkeur heeft. 

• Een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. 

 

  

  

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 

 

  

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. 
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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  
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