SPETTERNIEUWS JUNI 2018
Informatiefolder over de zwemlessen
Diplomazwemmen

Zomervakantie
16 juli t/m 25 augustus

Woensdag 11 juli
A diploma

13.15u

B diploma

14.15u

C diploma

18.30u

Stond eerder gepland op 14 juli,
maar i.v.m. zomervakantie
vervroegd.
Alleen voor de kinderen die
geselecteerd worden,

In de periode van 16 juli t/m 25
augustus is het zomervakantie in de
regio Midden. Deze periode komen
de reguliere zwemlessen te
vervallen. Wel is het mogelijk in de
zomer door te zwemmen voor het A
diploma. Hiervoor is een aparte
aanmeldingsprocedure.
Laatste spetternieuws op papier!
Dit is de laatste spetternieuws op
papier. De volgende uitgave is te
zien op: www.kikkerfort.nl/
spetternieuws

Volgende keer
diplomazwemmen: 29 september.

Proefzwemmen
29 juni t/m 5 juli tijdens de les

Zomerzwemles A-diploma

Tijdens het proefzwemmen wordt
gekeken wie er mag
diplomazwemmen. Dit is tijdens de
reguliere zwemles.
Let op: Als je zoon/dochter mag
afzwemmen graag de briefjes gelijk
ingevuld bij de kassa inleveren en
afrekenen.

In de zomervakantie bieden we
zomerzwemles aan voor het Adiploma. Wil je meedoen met de
zomerzwemlessen, lever het
formulier dan voor 30 juni in bij de
kassa. Of scan het formuiler en mail
het naar: zwemlessen@kikkerfort.nl

Opfriscursus
Vragen over je kind?
Vul een terugbelbriefje in. De
zwemonderwijzer belt je zo
spoedig mogelijk!

Kijklessen
25 t/m 30 juni
Tijdens de laatste 10 minuten van
de les mogen de ouders kijken.

Opfriscursus voor kinderen met een
A en B diploma.
- Conditie verbeteren voor alle
zwemslagen
- Survivallen
- Redden van drenkelingen
Data: 21, 28 juni, 4, 11 juli.
Kosten € 35,55

Vakanties 2018
In de volgende vakanties komen
de zwemlessen te vervallen:
Zomervakantie (reguliere
zwemlessen): 16 juli t/m 25
augustus
Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober
Kerstvakantie: 22 december t/m 6
januari

Aanmelden bij de kassa
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.

Lesgeld
De betaling van het lesgeld voor de
nieuwe maand graag in de 1e week
van de maand betalen.
Lesgeld juli: € 8,90

Spetternieuws
Het volgende spetternieuws
komt uit rond 3 september op
www.kikkerfort.nl/spetternieuws

Opgeven bij kassa van het
zwembad. Nog een paar plekken
vrij!
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