
           Seizoensinformatie reguliere zwemles
     

Afzwemweek maandag 26 september t/m zaterdag 1 oktober 2022

maandag 12 december t/m zaterdag 17 december 2022

maandag 20 maart t/m zaterdag 25 maart 2023

maandag 12 juni t/m zaterdag 17 juni 

In de afzwemweek zwemmen de kinderen uit fases 5 en 6 af. 

De kinderen uit de fases 1 t/m 4 hebben in de afzwemweek geen zwemles en krijgen in de week vóór de afzwemweek 

hun doorschuifbriefje en Octi onderdeel mee naar huis.

Infodag/betaaldag maandag 22 augustus t/m zaterdag 27 augustus

maandag 19 september t/m zaterdag 24 september

maandag 17 oktober t/m zaterdag 22 oktober

maandag 14 november t/m zaterdag 19 november

maandag 19 december t/m zaterdag 24 december

maandag 23 januari t/m zaterdag 28 januari

maandag 20 februari t/m zaterdag 25 februari

maandag 13 maart t/m zaterdag 18 maart

maandag 17 april t/m zaterdag 22 april

maandag 22 mei t/m zaterdag 27 mei

maandag 19 juni t/m zaterdag 24 juni

op infodag/betaaldag betaalt u de volgende termijn(en) van het lespakket van uw kind(eren).

1 ouder/verzorger kijkt de zwemles langs de badrand en er is de mogelijkheid tot vragen stellen aan de lesgever van uw kind(eren)

Vakanties en feestdagen, geen zwemles

Herfstvakantie maandag 24 t/m zondag 30 oktober 2022

Kerstvakantie zondag 25 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m zondag 5 maart

2e paasdag maandag 10 april 

Meivakantie maandag 24 april t/m zondag 7 mei

Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 

2e pinksterdag maandag 29 mei 

Zomervakantie maandag 10 juli t/m zondag 20 augustus

Ter info

Op zondagochtend (tussen 09.00-11.00 uur) kunt u oefenen voor zwemles in het wedstrijdbad.

Er ligt dan lesmateriaal in het wedstrijdbad waar u gebruik van mag maken. Tijdens het oefenen mogen de zwembandjes even af.

Na het oefenen moeten de bandjes weer om. De zwempas werkt niet op zondag, iedereen betaalt het reguliere tarief.

wijzigingen en andere belangrijke informatie leest u op het informatiescherm in de hal naast de receptie.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Loop even langs bij de receptie, we helpen u graag.

Afmelden voor zwemles doet u eenvoudig en snel via onze website (nieuws en agenda).

** bovenstaande data zijn onder voorbehoud 


