SPETTERNIEUWS MAART/APRIL 2021
Informatie over de zwemlessen

GEEN ZWEMLESSEN


5 april (2e Paasdag)



27 april (Koningsdag)



Meivakantie (3 /tm 8 mei)

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 2021
diplomazwemmen gepland:



Helaas kunnen we deze nog
niet meedelen.



We gaan eerst inventarisatie
houden na zo’n lange stop

VEILIG OP VAKANTIE

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.

AANMELDEN
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.

NIEUWE COLLEGA’S
Per 1 februari hebben wij nieuwe
collega’s die ook zwemlessen
verzorgen.
Meester Denny, juf Amber, juf
Alexandra en meester Olivier.

BRASSERIE
De brasserie is tijdens de
zwemlessen open voor afhaal ;)

GEKLEED ZWEMMEN

Zodra de maatregelen het toelaten,
zullen we opfriscursussen weer
starten voor Veilig op Vakantie.
Hierin komt up–to-date brengen
zwemvaardigheid aan de orde,
conditie en survival onderdelen.

We gaan de eerste weken NIET
gekleed zwemmen! Briefjes worden
hiervoor weer uitgedeeld indien
nodig.

KIJKLESSEN

De reeks zal bestaan uit 6 lessen

Helaas hebben we door de covid19 maatregelen geen kijklessen.

OPROEPEN ZWEMLES
Per april zullen er weer nieuwe
kinderen opgeroepen worden voor
zwemlessen. De uitnodigingen zijn
per e-mail verstuurd.
Twijfel of uw kind aan de beurt is?
Stuur een mail naar
zwemlessen@kikkerfort.nl

LESGELD

Spetternieuws

Lesgeld maart & april:
€ 47,50 (ma/di 5 lessen)

Het volgende spetternieuws
komt uit rond 3 mei 2020

€ 57,00 (wo6 lessen)
€ 66,25 (do/vr 7 lessen)

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

