
 

 

Beste ouder / verzorger, 

De 1e week van de zwemlessen sinds heropening zit er bijna op en wat gaat het allemaal goed! De 

meesten houden zich netjes aan de regels en richtlijnen, de bezetting is over het algemeen prima en 

ook valt het niveau allerminst tegen. Er is wel enige terugval, maar dat is een kwestie van even 

wennen en dat komt vanzelf wel weer goed. 

In de hogere baden (4, B, C) zien we dat de conditie nog een aandachtspunt is en in de lagere baden 

(1, 2, 3) zijn het de 'oh ja! Hoe moet het ook al weer? momenten'. 

Tevens zien we dat heel veel ouders zich er netjes aan houden om alleen met het zwemkind te 

komen en om geen broertjes/zusjes mee te nemen. Dit lukt echter nog niet iedereen. Hierbij enkele 

tips, waar wellicht nog niet aan gedacht is, maar wat het wel mogelijk kan maken om alleen met het 

zwemleskind te komen: 

- Maak afspraken met andere ouders (uit hetzelfde badje). Bijvoorbeeld dat 1 ouder buiten wacht 

met eventuele broertjes en zusjes en de andere ouder de beide kinderen mee naar binnen begeleid; 

- Overleg met de receptie of het wellicht mogelijk is om op een andere dag te zwemmen, waarop het 

misschien wel mogelijk is om iets voor de broertjes / zusjes te regelen; 

Mocht bovenstaande echt geen optie zijn, dan is er een beperkte mogelijkheid om de zwemles op de 

zondag te volgen. Dit gaat via de gewone leskaart en bij inschrijving wordt er dus een les van de 

leskaart afgeschreven. Inschrijving gaat via de receptie. Bel 023-5541041 om in te schrijven. VOL = 

VOL! Dit geldt alleen voor badje 1 t/m 4 (dus niet voor B en C).  

LET OP! Uw kind heeft hierbij elke week een andere zwemlesinstructeur. 

Voor wat betreft de extra zwemlessen (betaald) op  de zondagen, ziet het er als volgt uit: 

- Badje 1 --> 09:15-10:00 en 10:15-11:00; 

- Badje 2 --> 09:15-10:00, 10:15-11:00 en 11:15-12:00; 

- Badje 3 --> 09:15-10:00, 10:15-11:00 en 11:15-12:00; 

- Badje 4 --> 09:15-10:00, 10:15-11:00 

- Badje B/C --> 11:15-12:00; 

Per badje is er plek voor 8 kinderen (B/C = 2x8) en inschrijving gaat via de webshop. Kosten zijn op 

basis van een losse les voor groepjes van 8, t.w.v. €14,75. 

 

 



In het kort: 

- Extra zwemlessen tegen betaling zijn tussen 09:15 en 12:00, in groepjes van 8 en inschrijving gaat 

via de webshop; 

- Zwemlessen volgens de leskaart zijn tussen 12:15 en 13:00 voor de badjes 1 t/m 4, in groepjes van 

12 en inschrijving gaat telefonisch via de receptie. 

 

Hopelijk is alles duidelijk en mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het SKWA-Team 

 

 

 


