
Zomerzwemlessen De Vijf Heuvels 2022 
 

Beste zwemlesouder/begeleider,  
 

Na de grote animo van vorig jaar, bieden we ook dit jaar weer zomerzwemlessen aan tegen een 
gunstig tarief. Graag informeren we jullie over de mogelijkheden. 
 

Voor wie zijn de lessen bedoeld 
De lessen zijn bedoeld voor de kinderen die al zijn gestart met de zwemlessen in ons bad. 
We bieden de lessen aan vanaf nivo 2 tot en met B.  
 

Wanneer en waar zijn de lessen 
De lessen zijn op de ochtenden tussen 08.00 en 09.30 uur. De lessen zijn allemaal in het groene bad 
(linksaf bij binnenkomst). Omdat de grootste groep kinderen voor A lest in een combinatie van 2x 3 
kwartier, bieden we dat nu ook aan. De B les is 1x 1,5 uur.  
Ma + woensdag  08.00-08.45 Nivo 2 + 3 
   08.45-09.30 Nivo 4 + 5 
Di + donderdag  08.00-08.45 Nivo 2 + 3 
   08.45-09.30 Nivo 4 + 5 
Vrijdag   08.00-09.30 B 
    

Wat zijn de kosten 
De zomervakantie is 6 weken. Voor A zijn er dus 12 lessen van 3 kwartier en voor B 6 lessen van 1,5 
uur. Omdat je misschien nog 1 of meerdere dagen weg bent, betaal je voor 4 volle weken in plaats 
van 6. Deze lessen betaal je in de week vóór de zomervakantie, dus 11 t/m 15 juli. De kosten voor 
zowel A als B zijn €79,60. Er zijn géén inhaalmomenten in deze 6 weken.  
 

Hoe kunnen we ons kind opgeven 
Opgave gaat per mail naar zwemles@sportfondsenhofvantwente.nl en in volgorde van binnenkomst. 
Vanaf 20 juni 12.00 u start de inschrijving. Inschrijven kan tot en met uiterlijk 10 juli. S.v.p. de 
volgende gegevens mailen; Onderwerp: zomerles. Volledige naam kind, huidig nivo, voorkeursdagen.  
Let op voor A; géén andere combinatie mogelijk dan maandag + woensdag óf dinsdag + donderdag.  
Zonder tegenbericht ben je ingedeeld op het tijdstip/combi van opgave. Zo niet, of zijn er 
bijzonderheden dan krijg je hierover een mail in de week vóór aanvang zomervakantie.  
Gaat je kind nog diplomazwemmen of een nivo verder, dan passen wij dit automatisch aan.  
 

Is er nog proefzwemmen/diplomazwemmen 
Ja, we gaan ook nog diplomazwemmen aan het einde van de vakantie. Dit wordt vrijdagmiddag 26 
augustus vanaf 13 uur. De B les van die ochtend wordt 1-malig verplaatst naar 25 augustus. Het 
proefzwemmen is in de laatste les. Dit is geen kijkles. Exacte tijden volgen t.z.t. 
 

Hoe worden de lessen gegeven 
Op elk moment zijn er 2 zwemonderwijzers aanwezig zodat er voldoende gedifferentieerd kan 
worden en we ook redelijk wat kinderen kunnen ontvangen per keer. Er is in deze periode geen 
kijkles en ook geen tussentijdse evaluatie. Als ze een nivo opschuiven, krijg je bericht.  
 

Nog vragen, mail ons dan ook op zwemles@sportfondsenhofvantwente met in het onderwerp; 
zomerles. Wij wensen jullie nog een paar mooie zwemweken! 
 

Groetjes het hele zwemteam De Vijf Heuvels 
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