Informatie Zwemlessen
Leek, 1 september 2018
Aan
: alle ouders/verzorgers van onze zwemleskinderen
Betreft : informatie zwemlessen zwem ABC
Geachte ouders/verzorgers,
Langs deze weg informeren wij u over een aantal zaken m.b.t. de zwemlessen in Zwemkasteel Nienoord.
Planning tot en met 10 januari 2019
Week 35 / 36
Week 39/ 40
Week 42
Week 43

Start zwemlessen
Kijkles
Diplomazwemmen
Herfstvakantie

Week 46 / 47

Kijkles

Week 49

SINTERKLAAS WOENSDAG 5 DECEMBER VERVALLEN DE ZWEMLESSEN

Week 51
Diplomazwemmen
Week 51/ 52/ 53 Kerstvakantie
Week 1/2

Start zwemlessen

1, 3, 4, 5 en 6 september
29 september, 1, 2, 3 en 4 oktober
data en tijd t.z.t bekend gemaakt
22 tot en met 26 oktober
ma, di, woe, en donderdag vervallen de zwemlessen
17, 19, 20, 21 en 22 november

data en tijd t.z.t bekend gemaakt
De zwemlessen vervallen van 22 december tot en met 4
januari
5, 7, 8, 9 en 10 januari

Alle data zijn onder voorbehoud. Houd voor eventuele wijzigingen of mededelingen altijd de website en het
publicatiebord bij de kassa en in de hal in de gaten.

Kosten
•
•
•
•
•
•
•
•

All-in pakket
€ 760,00
5 lessen
€ 48,50 1x per week een uur
Losse les
€ 11,00
Diploma C (All-in)
€ 52,50
Borg pasje
€ 5,00
Diplomazwemmen (m.u.v. all-in en C)
€ 21,50
Blauwe hoesjes voor om de schoenen
€ 0,50
Zwemleskinderen die in het bezit zijn van een geldige leskaart hebben bij ons gratis toegang
tijdens de vrijzwemuren onder begeleiding van een betalende volwassene.

Vergoeding gemiste lessen
De leskaart is 6 weken geldig. Valt er een vakantie in deze periode of is er uitval van een zwemles, dan wordt de kaart
automatisch verlengd.
Indien u een gemiste les in wilt halen is dit in overleg mogelijk.
Bij langdurige ziekte o.i.d. kan de leskaart verlengd worden. Wel dient u uw kind bij ziekte af te melden.
zwemlessen@landgoednienoord.nl / 0594 - 517500
Kijkles (zie overzicht voor data)
1 x in de twee maanden is er kijkles en hier kunt u de vorderingen van uw kind bekijken.
U mag het eerste half uur van de les kijken.

Z.O.Z.

Niveau indeling/ armbandje
Wij zwemmen in vier verschillende niveaus. Kinderen starten in niveau 1 en stromen individueel door. Om aan te geven in
welk niveau kinderen zitten krijgen ze een armbandje. Elk niveau heeft een andere kleur: rood, wit, blauw, en oranje. (zie
bijlage voor de niveau indeling)
Diplomazwemmen A, B of C (zie overzicht voor data)
Het diplomazwemmen vindt om de 6-8 weken plaats.
Tijdens de zwemlessen beoordeelt de zwemonderwijzer samen met de coördinator zwemzaken of het kind daarvoor in
aanmerking komt. Twee weken van tevoren wordt er gestart met het selecteren voor het diplomazwemmen. Kinderen die
mogen diplomazwemmen, ontvangen vervolgens een uitnodiging voor het diplomazwemmen. U vult zelf de gegevens in die
op het diploma komen. De kosten voor het diplomazwemmen zijn € 21,50. (m.u.v. all-in pakket en C)

KLEDINGEISEN
Vanaf niveau 4(A) nemen kinderen kleding mee.
Niveau 4(A): Badkleding, hemd of blouse met lange mouwen, lange broek, jurk of rok tot de enkels, schoenen,
plastic tas voor de natte kleding.
B – LES:

Badkleding, hemd of blouse met lange mouwen, lange broek, jurk of rok tot de enkels, schoenen,
plastic tas voor de natte kleding.

C – LES:

Idem als A en B-plus een jas met lange mouwen

ZWEMVAARDIGHEID:
Shirt met lange mouwen/ lange broek (geen legging) / (water)schoenen (geen turnschoentjes)
Plastic zak voor natte kleding
Overleg met de lesgevers
Tijdens, voor of na de zwemlessen is het erg lastig om overleg te plegen m.b.t. uw kind. Mocht u vragen o.id. hebben dan
kunt u dat melden bij de coördinator zwemzaken. Mocht deze niet aanwezig zijn dan kunt u een notitie achter laten bij de
receptie. U krijgt dan zo spoedig mogelijk terugkoppeling. Mailen mag ook naar: zwemlessen@landgoednienoord.nl
TOT SLOT NOG EVEN VOOR DE GOEDE ORDE
I.v.m. de veiligheid (overzicht) willen wij zo weinig mogelijk ouders rondom het bad. We hopen dat uiteindelijk iedereen zijn/
haar eigen kind naar het desbetreffende lesgedeelte laat gaan.
• Wilt u ervoor zorgen dat kinderen met lang haar dit vast hebben.
• Wilt u sieraden van de kinderen zoveel mogelijk thuis laten.
• Wilt u de kleding van de kinderen niet in de kleine kleedcabines laten hangen.
• Wilt u indien nodig de kinderen helpen bij het omdoen van de drijfmiddelen.
• Vaders met meisjes graag in het grote jongenshok.
• Moeders met jongens graag in het grote meidenhok.
• Kinderen in niveau 4, de B- en C-les, elke les kleding mee.
Tijdens, voor en na de zwemlessen is het niet toegestaan dat de leskinderen en/ of ouders zich
ophouden in of bij het recreatiebad. Hier horen het terras en de zijdeur ook bij. Gelieve te wachten bij de douches. Denk
hierbij om de hygiëne. Draag hier slippers of blauwe hoesjes om de schoenen.
Ons lesgeefteam bestaat uit: Harma Schuiringa, Ellis Kuipers, Evelien Dijkstra, Annemiek Vogelzang, Jannie Seggelinck,
Leon Snaak en Harmanna Rozema.
Bij deze hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben over de gang van zaken m.b.t. de zwemlessen. Mochten er nog
vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u dit melden bij de receptie van het Zwemkasteel (0594 – 517500). Mailen mag ook
naar: zwemlessen@landgoednienoord.nl
Met vriendelijke groet,
Harmanna Rozema
Coördinator zwemzaken
0594 – 517500
H.rozema@landgoednienoord.nl

