NIEUWSBRIEF

juni 2018

Beetsterzwaag

Agenda
Zaterdag 2 juni t/m		
donderdag 7 juni

Gekleed zwemmen

Woensdag 6 juni		

Kijklessen

Zaterdag 9 juni		
Teddybeer Diplomazwemmen in Beetsterzwaag
				Hierover komt een aparte mailing
Donderdag 14 juni t/m
zaterdag 16 juni		

Kijklessen

Zaterdag 30 juni		
Proefzwemmen in zwembad de Kûpe te Buitenpost
				Je kind krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging als we denken
				
dat zij/ hij voldoende zwemt.
Woensdag 4 juli t/m		
zaterdag 7 juli

Gekleed zwemmen

Woensdag 4 juli 		

Aquakids diplomazwemmen in Beetsterzwaag

Vrijdag 6 juli			

Aquakids diplomazwemmen in Beetsterzwaag

Zaterdag 14 juli		

Diplomazwemmen in zwembad de Kûpe te Buitenpost

Zaterdag 14 juli		
			

Brevetzwemmen in zwembad de Kûpe te Buitenpost
Voor volwassenen en kinderen die aan Aquakids meedoen

Vrijdag 20 juli t/m 		
vrijdag 24 augustus		
				

Zwemlessen op vrijdagavond vervallen
Deze lessen kunnen worden gevolgd op de woensdagavonden
Aquakids 18:30uur - 19:15 uur
Aquafit: 19:30 uur - 20:15 uur
Conditiezwemmen/zwemles voor volwassenen: 20:15 uur - 21:00 uur

Zaterdag 21 juli		
Aangepast rooster
				Let op de mailing hierover
Zaterdag 21 juli		

Teddybeer Diplomazwemmen in Beetsterzwaag

Zaterdag 28 juli 		
Aangepast rooster
				Let op de mailing hierover
Woensdag 1 augustus

Gekleed zwemmen

Donderdag 2 augustus

Gekleed zwemmen

Zaterdag 4 augustus		
Laatste lessen voor de zomerstop + aangepast rooster			
				Let op de mailing hierover
Woensdag 8 augustus
Aquafit en conditiezwemmen / zwemles voor volwassenen
				Bij voldoende aanmeldingen gaan deze lessen door. Vooraf opgeven is
				verplicht.
Woensdag 15 augustus
Aquafit en conditiezwemmen / zwemles voor volwassenen
				Bij voldoende aanmeldingen gaan deze lessen door. Vooraf opgeven is
				verplicht.
Woensdag 22 augustus
Aquafit en conditiezwemmen / zwemles voor volwassenen
				Bij voldoende aanmeldingen gaan deze lessen door. Vooraf opgeven is
				verplicht.
Zaterdag 25 augustus
Eerste les na de zomerstop + aangepast rooster
				Let op de mailing hierover
Zaterdag 1 september
Aangepast rooster in de middag
				Let op de mailing hierover
Zaterdag 1 september t/m Gekleed zwemmen
donderdag 6 september
Zaterdag 8 september
Start nieuwe lesgroep 1,5 uurs les
				8:45 uur - 10:15 uur
Zaterdag 6 oktober 		
Proefzwemmen in zwembad de Kûpe te Buitenpost
				Je kind krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging als we denken
				
dat zij/ hij voldoende zwemt.
Zaterdag 13 oktober		

Diplomazwemmen in zwembad de Kûpe te Buitenpost

Zaterdag 8 december
Proefzwemmen in zwembad de Kûpe te Buitenpost
				Je kind krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging als we denken
				
dat zij/ hij voldoende zwemt.
Zaterdag 15 december

Diplomazwemmen in zwembad de Kûpe te Buitenpost

Nieuws
PRIVACY VERKLARING
Zoals de Algemene Verordening Gegevens Bescherming stelt, hebben wij ook een Privacy Verklaring
opgesteld. Hierin staat welke gegevens we verzamelen van jou of je kind, waarvoor we die gebruiken
en hoe lang we die bewaren. Ook hoe we deze gegevens hebben beveiligd en wat je rechten zijn om
je gegevens te laten verwijderen. Je vindt deze Privacy Verklaring in de bijlage.
Wanneer je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, wordt je verzocht hiervan een schriftelijk verzoek
te sturen in de vorm van een e-mail: aquariuszwemopleidingen@gmail.com. De verzending van de
nieuwsbrief stopt automatisch bij uitschrijving van de zwemlessen.
NIEUWE LESPRIJZEN
Met ingang van 1 juli a.s. hanteren we nieuwe lesprijzen. Deze worden meegestuurd in een aparte
bijlage bij deze nieuwsbrief.

Over de maand augustus wordt vanwege de zomerstop de halve lesprijs berekend.
NIEUWE WEBSITE
Onze nieuwe website is online. Dit was nodig om beter vindbaar te zijn voor nieuwe en bestaande
klanten. www.aquariuszwemopleidingen.nl.
Helaas werkte het contactformulier nog niet goed, dit is inmiddels hersteld. Voor aanvullende tips
houden we ons aanbevolen!
INDELING GEKLEURDE BANDJES
Voor de ouders van wie de kinderen bij ons zwemlessen volgen voor het Zwem-ABC is in de bijlage
tevens de Indeling van de gekleurde bandjes opgenomen. Deze bandjes geven een indicatie over
het huidige niveau van je kind. Voor de duidelijkheid willen we hierbij aangeven dat het zeker kan
voorkomen dat er in een lesgroep meerdere niveau’s kunnen voorkomen. Hoewel we ook streven
naar homogeniteit in de lesgroepen, geven we gedifferentieerd les en krijgen de kinderen altijd de
aanwijzingen op hun individuele niveau.
Wil je je kind iedere zwemles het gekleurde bandje omdoen, aan de pols of evt. de enkel? Bij verlies
rekenen we € 2,NIEUW STICKERBOEKJE
Het stickerboekje blijft bestaan als beloningssysteem. De nieuwe uitgave is inmiddels ook beschikbaar.
Heeft je kind deze nog niet ontvangen, wil je er dan naar vragen in de zwemlessen.
GEKLEED ZWEMMEN
Het gekleed zwemmen oefenen we in alle niveau’s iedere eerste les van de maand, omdat dit ook
een onderdeel van het diplomazwemmen is. De overige lessen in de maand hoeft de extra kleding niet
meer te worden meegenomen, tenzij de zweminstructeur het aangeeft.
De kinderen die voor A diploma oefenen:
niveau 1 & 2 (rood en wit bandje) kunnen een t-shirt over de zwemkleding aan doen;
niveau 3 (blauw bandje) een t-shirt en een korte broek
niveau 4 (geel bandje) een t-shirt met lange mouwen, lange broek en schoenen met een harde zool.
De kinderen die voor B diploma oefenen:
T-shirt met lange mouwen, lange boek en schoenen met harde zool
De kinderen die voor C diploma oefenen:
Net als de kinderen die voor B oefenen, en bovendien een regenjack eroverheen.
BREVETZWEMMEN
Sinds een paar jaar organiseren we Brevetzwemmen
in Buitenpost als afsluiting van het zwemseizoen. Dit is
voor de volwassenen en de kinderen die bij Aquakids
meedoen. Het gaat om het afleggen van een vastgestelde
afstand, zoals: 200, 400, 600, 800, 1000 meter, en 1500,
2000, 2500, 3000 en 5000 meter. Hiervoor wordt na
afloop een brevet uitgereikt. De Brevetten horen bij de
diplomalijn van de ENVOZ. Wil je hier ook aan meedoen?
Informeer dan naar de mogelijkheden bij het
conditiezwemmen voor volwassenen op de woensdag
en vrijdagavond. Wil je ook meedoen? Het is op 14 juli
a.s. 17.45- 18.45 uur in Buitenpost. Vooraf aanmelden!
MAILADRES
Ons mailadres is gewijzigd in; aquariuszwemopleidingen@gmail.com
Wil je hier alle mail naar toe sturen? Het telefonisch spreekuur blijft op woensdagmorgen van 9.30 –
11.30 uur: 0511-472987.

Huisregels
Hieronder onze huisregels zoals die in de gang komen te hangen:
- Op tijd komen, zodat de les niet verstoord wordt.
- Kleedkamer M/V: voor de kinderen geldt dat ze met een mannelijke begeleider in de
herenkleedkamer gaan en met een vrouwelijke begeleider in de dameskleedkamer
- Douchen voor het zwemmen!
- De zwemzaal alleen op blote voeten betreden of met hoesjes over de schoenen
- Badkleding aan; geen ondergoed onder de zwembroek
- Gekleed zwemmen: alleen schone kleding, zonder wasverzachter
- Gevonden voorwerpen bewaren we zelf.
- Sieraden af doen voor het zwemmen.
- Kijken voor het raam: niet langer dan 5 minuten na aanvang van de lessen en 5 minuten
  voor afloop van de lessen om de rust tijdens  de les te bewaren – iedere 2 maanden zijn er
kijklessen
- Pasfoto meenemen voor kinderen die oefenen voor ZWEM ABC
- Inhalen en afmelden op: aquariuszwemopleidingen@gmail.com

