SPETTERNIEUWS OKTOBER 2020
Informatie over de zwemlessen

COVID-19 MAATREGELEN


Geen publiek bij de
zwemlessen/diplomazwemmen



Max. 1 ouder per kind. Geen
extra broertjes/zusjes mee
nemen



Zo kort mogelijk in gebouw
blijven



Max 10 min voor aanvang
zwemles naar binnen



Max 2 min voor einde
zwemlestijd naar binnen



Mondkapjes dragen, JA heel
graag!



Houdt 1,5m afstand



Was regelmatig je handen



Desinfecteer je handen voor
binnenkomst



Heeft u een ja bij een van de
vragen gezondheidscheck?
BLIJF THUIS!

VAKANTIES

VRAGEN?
Vragen over de vorderingen van je
kind? Vul een terugbelbriefje in.
De zwemonderwijzer belt je zo
spoedig mogelijk! Vraag het briefje
aan de kassa of mail naar
zwemlessen@kikkerfort.nl

AANMELDEN
Het is van belang dat je kind voor
de zwemles wordt aangemeld bij
de kassa. Zeker in deze
bijzondere tijden.
Volg hierbij de aanwijzingen van
het personeel op.

OEFENZWEMKAARTJES

Wifi
We hebben gratis
wifi: Kikkerfort gast.
Log in met je mailadres of
Facebook account.

Per 1 oktober zijn de 4 oefenzwemkaartjes zijn ALLEEN voor het
zwemleskind.
Ouders/broertjes/zusjes etc. dienen
zelf een entreekaartje te kopen als
ze meekomen zwemmen.

ZWEMPLEZIER!
In ’t Kikkerfort leer je op een veilige
manier en met plezier zwemmen.
Om goed zwemonderwijs te
kunnen garanderen, zijn wij in het
bezit van de Licentie Nationale
Zwemdiploma’s. Dit is de
kwaliteitsstandaard van de
Nationale Raad Zwemveiligheid.

GEEN ZWEMLESSEN

WEBSITE/FACEBOOK
Door het weer opkomende covid-19
virus is het verstandig om vooral
onze website en facebookpagina in
de gaten te houden met laatste
nieuwtjes of veranderingen.
Doe vooraf thuis de
gezondheidscheck! Antwoord je op
een van de vragen JA. BLIJF
THUIS!
#staysafe

PROEFZWEMMEN

In de herfstvakantie van 19 t/m
23 oktober



Vanaf 16 november proefzwemmen



28 nov. diplomazwemmen

GEEN ZWEMLESSEN
In de Kerstvakantie van 21 dec
‘20 t/m 2 jan’21

KIJKLESSEN
Voorlopig nog even niet.

BRASSERIE GESLOTEN
Tot onze spijt is de Brasserie
momenteel weer gesloten tot zeker
20 oktober.
Binnen wachten tijdens de
zwemlessen o.i.d.is dan ook niet
mogelijk!

Spetternieuws

LESGELD
Lesgeld oktober:

Het volgende spetternieuws
komt uit rond 1 november

€ 28,15 (3 lessen) Ma/Di/Wo
€ 37,50 (4 lessen) Do/Vr
Restitutie van lesgeld is niet mogelijk

www.kikkerfort.nl | zwemlessen@kikkerfort.nl
Het spetternieuws staat ook op onze website

