
20 weken cursus A diploma augustus 2020     
Lesdag:  Zaterdag   

Lestijd  11:30 - 14:00 uur 

instructrice: Sandra v.d. Peijl 

    

       

       

1 zaterdag 20-mrt 11:30 - 14:00      
2 zaterdag 27-mrt 11:30 - 14:00      
3 zaterdag 3-apr 11:30 - 14:00      
4 zaterdag 10-apr 11:30 - 14:00      
5 zaterdag 17-apr 11:30 - 14:00      
6 zaterdag 24-apr 11:30 - 14:00      

  zaterdag 1-mei 11.30 - 14.00 meivakantie geen les  
Extra zaterdag 8-mei 11:30 - 14:00 meivakantie les gaat door  
Extra zaterdag 15-mei 11:30 - 14:00      

 

Beste Ouders, 

Wat super fijn dat we weer mogen starten met de zwemlessen !!! 

Vanaf het moment van sluiting tot aan het afzwemmen hadden we nog 4 lesweken te gaan + de 2 

weken sluiting in november 2020. Dus totaal nog 6 lesweken van 2,5 uur. 

 

Sandra gaat samen met de kinderen weer lekker aan de gang. We gaan kijken waar we staan. Mocht 

er door de lange periode van sluiting terugslag zijn, bekijken we even hoeveel tijd we extra nodig 

hebben. Er zijn nu 2 extra lessen voor ingepland. We houden u op de hoogte voor wat betreft de 

vorderingen en wanneer het afzwemmen gepland wordt. Dit afhankelijk van het aanvangsniveau. 

We blijven positief en we gaan ervan uit dat ze nog zwemmen als een speer. 😊 

Let wel op onderstaande maatregelen: 

• Blijf thuis bij klachten. Volg RIVM REGELS  

• Draag bij binnenkomst in de hal een mondkapje 

• Blijf vriendelijk en wees geduldig als het even niet loopt zoals het hoort. 

• Je zoon / dochter heeft onder gewone kleding al zwemkleding aan. 

• Via Tourniquette naar binnen,  

• Lever je kind af bij de deur van recreatiebad 

• Naar buiten via schone voetengang naar hal. 

• Er is GEEN kijkmoment het laatste half uur van de les. 

• Je zoon/dochter wordt door instructeur naar de kleedkamers gebracht. 

 

Lieve zwemgroet, 

Sandra & Marjon 


