
 
 

Nieuwsbrief baby- en peuterzwemmen 
 

Juli 2021 - Januari 2022 
 
Lieve spetteraars, 

 
Alstublieft; de eerste nieuwsbrief voor onze baby- en peuter lessen bij zwembad Kerkpolder. 

Onze 2 juffen Lenny en Angela hebben de lessen in een leuk nieuw jasje gestoken en veel 
leuke dingen bedacht. 
 

Via deze nieuwsbrief laten we jullie weten dat we elke maand wel iets leuks doen, 1x per jaar 
willen we onderwater foto’s maken EN de kindjes kunnen 2 x per jaar een diplomaatje halen. 

 
Ook bieden we u aan dat uw kind meteen door kan stromen naar de zwemles, mits het 
bepaalde vaardigheden beheerst en digitaal ingeschreven staat. 

 
Juli 

18 juli t/m 30 aug zomer vakantie (in de zomervakantie zijn er geen baby- en 
peuterlessen, u kunt dan komen zwemmen tijdens onze recreatieve zwemtijden, zie het 

zomerrooster op onze site) 
Let op; de eerste maandag na de zomervakantie (30 aug) zijn wij gesloten. 
 

September 
Jips bellenblaas feest 

 
Oktober 
18, 20, 22 herfstvakantie instuif met spel circuit! 

Tussen 9:00 en 10:00, daarna kan er verder gespetterd worden in het peuterbad. 
(Tijdens de schoolvakanties organiseren we een leuk spel circuit naast het recreatief 

zwemmen zodat broertjes, zusjes en vriendjes ook mee kunnen doen. Let op; zwembandjes 
verplicht!) 
 

November 
8, 10 en 12 Diplomazwemmen  

(In de weken hiervoor krijgt u meer informatie. Let op; diplomazwemmen is alleen op 
inschrijving) 
 

22, 24, 26 Onderwaterfotograaf 
Op deze dagen, tijdens de les, kunt u (als u dat wilt) een onderwater 

foto laten maken. Hiervoor komt een speciale onderwaterfotografe van 
“fotograafonderwater.nl”. U kunt na de les in de hal meteen een foto 
bestellen, die later digitaal naar u zal worden verstuurd.  

Leuk voor de feestdagen 😊 

 
November/December 

29 nov., 1, 3 december Thema week Sinterklaas. De kinderen kunnen dan allemaal hun 
pieten diploma halen! 
 

27 dec / 7 januari Kerstvakantie 
31 december is er GEEN baby- peuter zwemmen. 

De andere dagen tijdens deze vakantie hebben we een leuk spelcircuit uitgezet tussen 9:00 
en 10:00 (daarna kan er verder gespetterd worden in het peuterbad. Broertjes, zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee. We maken er een leuke ochtend van! 

Let op: zwembandjes verplicht! 
 


