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                                           Aan de ouders en/of verzorgers van onze leskinderen, 
Wij hopen dat u een fijne zomervakantie heeft gehad  

met veel waterpret! 
 
Waar moet u bij de start van de zwemlessen weer even aan denken:  
 

• De magneetkaart dien je vóór de aanvang van iedere les aan de receptioniste te geven om te 
laten scannen. 

• Mocht je magneetkaart niet meer geldig zijn dien je deze voor aanvang van de zwemles weer 
op te waarderen, 

• Zonder geldige magneetkaart kan je kind de toegang tot de zwemles worden geweigerd.  

• De leskaart waar nog lessen op stonden zijn door onze receptie verlengd. Indien er nog 
bedragen openstonden van vóór de zomervakantie 2021 dienen deze bij aankoop van de 
nieuwe maandkaart direct betaald te worden. 

• Je kind heeft namelijk een gereserveerde plaats in onze zwemlessen, daarom dienen ook alle 
lessen betaald te worden.  

• Bij ziekte of vakantie van je kind dien je dit tijdig online af te melden. (ziekmelden kan via de 
webshop www.sportcentrumdelunet.nl )  

• Je kunt je credit gebruiken voor de inhaalles. Die je online kan reserveren. Je magneetkaart 
moet dan wel geldig zijn. 

• In de schoolvakanties (m.u.v. kerst- en zomervakantie) vinden de lessen normaal doorgang.  

• Er wordt per les 55 minuten instructie gegeven, de kinderen mogen na de les vijf minuten 
spelen in het bubbeltrap gedeelte.  

• De kosten (tarief 2021) voor een reguliere maandkaart zwemlessen zijn € 70.90 

• Je mag je kind tot aan de douche brengen en je mag de zwemzaal alleen betreden in overleg 
met de lesgevers of receptie. Dit vanwege het feit dat ons zwembad niet al te groot is. De 
lesgevers halen je kind op bij de douches.(Geen straatschoeisel op het licht gekleurde 
gedeelte van de vloer in verband met de hygiëne.)  
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• In verband met de coronamaatregelen vinden er nog geen kijklessen plaats.  

• Proef- en afzwemmomenten kunt u vinden op onze zwemkalender op de website of op de 
mededelingenborden.    

• In de gaderobe dien je een mondkapje te dragen omdat de 1,5m maatregel niet gehandhaafd 
kan worden bij wisseling van de zwemlessen. 

 
* Telefoonnummer van de receptie 035-6940620  
* E-mail: info.zwemlessen@sportfondsen.nl  
Voor actuele informatie, kunt u onze website bezoeken.  
www.sportcentrumdelunet.nl  
 
Mocht je vragen en of verzoeken met betrekking tot de zwemlessen hebben dan kan je dit bij de 
receptie aangeven. De receptioniste zal je vragen of verzoeken noteren. Je kunt ook je vraag 
mailen naar: info.zwemlessen@sportfondsen.nl Wij zullen daarna zo spoedig mogelijk contact met 
je opnemen  
 
Probeer alsjeblieft op tijd bij de lessen aanwezig te zijn. Je kind dient 5 minuten voor de aanvang van 
de les in de doucheruimte aanwezig te zijn, zodat de lesgever ze kan ophalen. je kunt daarna weer via 
de garderobe terug naar de hal of de horeca om de lessen te volgen. De start van de les bepaalt vaak 
de voortgang van de rest van de les. Het is voor je kind, maar ook voor de lesgever en de andere 
kinderen niet prettig als er kinderen te laat komen.  
.  
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen even rustig hun les-plek weer kunnen vinden en 
vakantieverhalen kwijt kunnen. Maar het belangrijkste is dat we de kinderen in een veilige, rustige 
lesomgeving aan het nieuwe zwemseizoen willen laten beginnen.  
 
Veel succes en plezier met het (ver)volgen van onze lessen. 
 
 
Namens het lesteam van de Lunet  
 
Karin Bruinekreeft  
Coördinator zwemlessen 
 
 
 
 
 
 


