
 
 

Nieuw   Oefenuurtje zwemles   Nieuw 

   
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s) zwemleskinderen, kinderen op de wachtlijst.  

 

Kom samen oefenen 

“Zit uw kind op zwemles en vind hij/zij sommige dingen die geleerd worden nog een beetje lastig? 

Of vind uw kind het gewoon super leuk om een keer samen met papa of mama te komen oefenen en 

te laten zien wat hij/zij allemaal al kan? Kom dan naar het oefenuurtje in zwembad de Waterstee! 

 

Op de wachtlijst 

Voordat uw kind met de zwemles kan beginnen is het goed om alvast het zwembad te verkennen. Dit 

maakt heb begin van de zwemlessen een stuk minder spannend voor uw kind. Maar niet alleen dit. 

Samen met uw kind spelletjes doen in het water, bellen blazen of voorwerpen van de bodem pakken, 

allemaal voorbeelden om de eerste fase van de zwemlessen sneller te doorlopen. Wij adviseren u 

harte om van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

 

Wij bieden hulp 

Tijdens dit oefenuurtje mogen kinderen oefenen zonder drijfmiddelen. Zij oefenen samen met een 

ouder/verzorger die ook in het water is. Tijdens het oefenuurtje is er altijd een zweminstructeur 

aanwezig die kan helpen en aanwijzingen kan geven. Vraag gerust om tips of om advies!  

 

Gebruik zwemlesmaterialen 

Er zijn zwemlesmaterialen beschikbaar die ook gebruikt worden tijdens de zwemles. Zo kan je 

bijvoorbeeld oefenen om dingen van de bodem te halen. Of wil je kunnen drijven zonder 

hulpmiddelen? Of wil je helemaal alleen op je rug de beenslag mooi kunnen uitvoeren. Wil je 

oefenen met het duikgat? Wil je hulp bij het verbeteren van de borstcrawl? Het kan allemaal. Wij zijn 

er voor je om je te helpen en je over het materiaal gebruik te adviseren.  

 

Vanzelfsprekend kunnen ook de kinderen van de lessen voor de hogere diploma’s komen oefenen.  

 

Tarieven oefenuurtje 

Kinderen met een betaalde zwemleskaart zijn gratis.  

Kinderen die op de wachtlijst staan zijn gratis.  

De ouder/verzorger betaald € 5,60 

 

Tijden 

Met uitzondering van de eerste woensdag van de maand  

op woensdagen van 14.00 – 15.00 uur.        


