NIEUWSBRIEF

(202102)

Zwemvereniging Samen Beter (ZVSB)
Beste leden, ouders en vrijwilligers van ZVSB,

Het is alweer een tijdje geleden dat wij jullie hebben geïnformeerd en willen jullie hieronder van een aantal
zaken op de hoogte brengen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de agenda
Belangrijke data in 2021
Afzwemmen ABC-Zwemsurvival

20 november 2021

Afzwemmen Zwemvaardigheden

13 november 2021

Sint in het bad

27 november 2021

GEEN ZWEMMEN OP ZATERDAG 25 DECEMBER EN ZATERDAG 1 JANUARI 2022
EERSTE ZWEMLES EN NIEUWSJAARSDUIK OP ZATERDAG 8 JANUARI 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Belangrijke data in 2022
Scannen Ooievaarspassen

Zaterdag 8 januari 2022

Afzwemmen ABC-Zwemsurvival

19 maart 2022 en 25 juni 2022

Afzwemmen Conditiecerficaten
(alleen voor de Zwemvaardigheden)

19 februari 2022

LAATSTE LES VOOR ZOMERVAKANTIE: ZATERDAG 2 JULI 2022 EN
EERSTE LES NA ZOMERVAKANTIE: ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Let op: kinderen die nog niet klaar zijn om diploma te zwemmen en hiervoor (d.m.v. het gele
uitnodigingsbriefje) ook niet zijn uitgenodigd, is er GEEN zwemles op genoemde diplomadata.

HERHALING BERICHT: KOM OP TIJD NAAR HET ZWEMBAD
Helaas komt het de laatste tijd te vaak voor dat ouders/kinderen te laat bij de deur arriveren en dat deze
gesloten is.
Nog even de spelregels op een rijtje:
•
•
•
•

De deur gaat om 18.05 uur open en sluit om 18.20uur
De kinderen horen om 18.30 uur in het water te liggen omdat dan de les start; het is erg storend voor de
instructie dat kinderen dan nog binnen druppelen en daarnaast is er geen toezicht op hen tussen
kleedkamer en bad. Iets wat wij altijd willen voorkomen.
Alleen de ouders van de kinderen in badje 1 en 2 mogen mee naar binnen om te helpen omkleden als
dat nodig is.
Laat uw kind na de les alle spullen meenemen uit de kleedkamer en ook uit het zwembad na gekleed
gezwommen te hebben. Er blijven vaak kledingstukken die vaak een week later niet meer terug te
vinden zijn.
Bedankt alvast voor de medewerking.

VERHOGING CONTRIBUTIE
De contributie zal per 1 januari 2022 verhoogd worden van € 18,-- naar € 19,50.

KNIPPEN LIDMAATSCHAPSKAART
Laat de kaart iedere zaterdag voor de les knippen aan de tafel in de hal. Is de kaart zoekgeraakt, ga eerst thuis
nog een keer goed zoeken of vraag anders een nieuwe kaart aan bij de tafel. Deze kan de week erna worden
opgehaald. Kosten zijn € 1,--.

Vragen, suggesties, ideeën of andere zaken, maak het ons kenbaar door het even door te geven
VOOR het zwemmen aan de tafel. Wij zullen proberen u gelijk te woord te staan.
Heeft u vragen over het zwemmen van uw kind in 1 van de baden, laat het ons dan weten zodat we
navraag kunnen doen bij de instructie van desbetreffend bad.

