SPETTERNIEUWS mei/juni 2022
Informatie over de zwemlessen

VRAGEN?

KIJKLESSEN
De laatste lessen van de maand, de
laatste 10 minuten van de les.
Woensdag 25 mei t/m dinsdag 31 mei.
Hemelvaart 26 mei wordt 2 juni

Wifi

Bij de zwemleskaart zitten per maand
ook 4 persoonsgebonden
oefenzwemkaartjes voor uw zoon of
dochter. Deze zijn te gebruiken
tijdens het recreatief zwemmen of
tijdens het oefenzwem moment
middels groene brief.

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

Het is van belang om regelmatig met
de kinderen te gaan vrijzwemmen
omdat ze dan een hele andere
beleving hebben dan tijdens de
zwemlessen.

Denk aan het terugbelbriefje. Vraag het
briefje aan de kassa. Mailen kan naar
zwemlessen@kikkerfort.nl

Maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni

DIPLOMAZWEMMEN
Op de volgende data is in 2022 proef/
diplomazwemmen gepland:



Proefzwemmen:
Vrijdag 24 juni t/m donderdag
30 juni



Afzwemmen: Zaterdag 2 juli

VAKANTIE/FEESTDAGEN
Donderdag 5 mei: Bevrijdingsdag;
andere openingstijden ( 09.00—15.30)
Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag;
andere openingstijden (09.00—15.30)
Zondag 5 juni: 1e Pinksterdag;
gesloten
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag;
andere openingstijden (09.00 - 15.30)
Op feestdagen komen de zwemlessen te
vervallen.

LESGELD
Lesgeld Mei/Juni
Mei: ma en di 4 lessen, wo 3 lessen,
do 2 lessen en vr 3 lessen.
Juni: ma 3 lessen, di 4 lessen, wo 5
lessen, do en vr 4 lessen

DISCOZWEMMEN
Voor de zomervakantie staat er nog 2
keer discozwemmen ingepland:
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 10 juni
Kom je ook gezellig dansen?

OEFEN ZWEMKAARTJES

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.

ENQUETE
Wij zijn heel benieuwd wat jij van ‘t
Kikkerfort vind.
Speciaal voor de kinderen hebben wij
een enquête gemaakt.
Vul deze in en maak kans op 2
vrijkaartjes. Deze zijn ook geldig voor
het discozwemmen!

GEKLEED ZWEMMEN
Heeft uw kind proefzwemmen gehad en/of
diplomazwemmen?
Vervolg lessen zijn dan weer zonder extra
kleding aan. Hiervoor zal weer een
kledingbriefje t.z.t. worden uitgedeeld.

GROENE BRIEF
Een groene brief krijgt uw zoon of dochter
wanneer ze in de eind fase zitten van het A
diploma die 4 weken voor het
diplomazwemmen wordt uitgedeeld.
Met die groene brief kunt u samen met uw
kind oefenen en ervaring opdoen in het
diepe bad. De groene brief vervalt na het
afzwemmen en wordt bij een nieuwe
afzwemperiode weer uitgedeeld.

Formulieren liggen bij de balie.
Dit kan alleen op zaterdag van 10.30-11.00
uur, hier is een zwemonderwijzer aanwezig

Spetternieuws
Het volgende spetternieuws
komt uit rond eind juni

WIST JE DAT??
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord,
sinds 1 april is Anthony met pensioen en
heeft Evert Burgers zijn werkzaamheden
als Bedrijfsleider overgenomen en Amber
van der Straaten de functie assistent Bedrijfsleider. Veel plezier en succes toegewenst!

www.kikkerfort.nl | zwemlessen@kikkerfort.nl

Het spetternieuws staat ook op onze website

