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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leskinderen, 
 
 
Vrijdag 15 juli 2022 is alweer de laatste zwemlesdag van dit schooljaar.   
 
En dan nu heerlijk genieten van de zomervakantie, lekker weg in eigen land of buitenland. 
Zwemmen in een zwembad of buitenwater. Wees voorzichtig….en ouders blijf alert in en om 
zwemwater. 
 
Belangrijk om te weten: 

Onze reguliere zwemlessen voor het zwem-ABC stoppen tijdens de zomervakantie. Wel is er 

extra zomerzwemles voor degene die dit online gereserveerd hebben. Op vrijdag 15 juli 2022 

worden de laatste reguliere zwemlessen gegeven. 

De zomervakantie start op zaterdag 16 juli 2021. 

 

Vanaf maandag 29 augustus 2021 starten de lessen weer.  

Je kind is dan weer welkom op dezelfde dag  als voor de zomervakantie. (TIP: noteer de 

lesdag en lestijd van je kind op dit schrijven en plak deze memo op je koelkast of in je 

agenda) 

Tijdens de zomervakantie is het mogelijk dat wij een aantal groepen samen gaan voegen om 

plaats te maken voor startende kinderen eind augustus 2022.  

Je ontvangt indien er een wijziging is in je lesdag of lestijd altijd een bericht van ons via de 

mail. 
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Raak alsjeblieft tijdens de zomer de magneetkaart niet kwijt.  In de vakantie wordt je kaart 

stopgezet. Verleng je kaart a.u.b. dus niet tijdens de vakantie. Wij kijken tijdens de vakantie 

naar de geldigheid. Mochten er nog geldige lessen op je kaart staan dan wordt je kaart 

automatisch verlengd na de vakantie. Mochten er nog betalingen open staan dan kunnen 

deze bij de eerste les na de vakantie betaald worden ( plus de nieuwe maand)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze website www.sportcentrumdelunet.nl kan je ons zomerrooster vinden. 

 

Namens het team van de Lunet wens ik jullie een fijne zomervakantie toe, 

met heel veel mooi weer en veel veilige waterpret! ☺ 

Met vriendelijk groet, 

Karin Bruinekreeft  

Coördinator zwemzaken ( info.zwemlessen@sportfondsen.nl) 

 

http://www.sportcentrumdelunet.nl/

