SPETTERNIEUWS FEBRUARI/MAART
Informatie over de zwemlessen

GEEN ZWEMLESSEN


24 t/m 29 februari 2020
i.v.m. Voorjaarsvakantie

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.

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

DIPLOMAZWEMMEN
Op de volgende data is in 2020
diplomazwemmen gepland:



15 februari

C- zwemles op 15 februari vervalt!



25 april



11 juli

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.

PROEFZWEMMEN
Van 3 t/m 8 februari is er
proefzwemmen voor het A-B en C
diploma.

Het is van belang dat je kind voor
de zwemles wordt aangemeld bij
de kassa. Deze krijgt een
polsbandje mee dat hij/zij om de
pols houdt totdat de
zwemonderwijzer nagaat of hij/zij
op de les is. Voor de veiligheid van
de kinderen, kunnen ze zonder
polsbandje terug worden gestuurd,
naar de kleedkamers/ouders.

MEESTER KEES
Meester Kees gaat ons verlaten. Per
1 februari zal hij werkzaam zijn in
een ander zwembad. Donderdag 30
januari zal zijn laatste dag zijn.

DISCOZWEMMEN
14 februari, 13 maart
van 19.00—20.45u
voor iedereen van 4 tot 16 jaar.
Kinderen zonder A diploma alleen
toegang onder begeleiding van een
volwassenen.

KIJKLESSEN
25 t/m 31 januari 2020
17 t/m 22 februari 2020

Dit geldt alleen voor de leerlingen
die hiervoor zijn geselecteerd.

Tijdens de laatste 10 minuten van
de les mogen de ouders kijken.

LESGELD

NIEUWE COLLEGA
Per 1 januari hebben wij een nieuwe
collega. Evert Burgers. Hij zal de
zwemlessen gaan coördineren. Mike
Fokker zal andere taken gaan doen
binnen ons zwembad.

AANMELDEN

Spetternieuws

Lesgeld februari:
€ 28,15 ( 3 lessen)

Het volgende spetternieuws
komt uit rond 3 maart 2020

Lesgeld maart:
€ 46,90 (ma/di 5 lessen)
€ 37,50 (wo/do/vrij 4 lessen)

www.kikkerfort.nl | zwemlessen@kikkerfort.nl

