NIEUWSBRIEF

juni 2018

Drachten

Agenda
Vrijdag 1 juni t/m		
woensdag 6 juni		

Gekleed zwemmen
Iedereen een t-shirt met lange mouw aan over de badkleding

Woensdag 13 juni		
Teddybeer diplomazwemmen
				Voor kinderen vanaf 2 jaar
Vrijdag 15 juni		
Teddybeer diplomazwemmen
				Voor kinderen vanaf 2 jaar
Zaterdag 16 juni		
Teddybeer diplomazwemmen
				Voor kinderen vanaf 2 jaar
Zaterdag 28 juli		

Laatste lessen voor zomerstop

Woensdag 1 augustus

Laatste lessen voor zomerstop

Zaterdag 4 augustus		

Laatste lessen voor zomerstop

Woensdag 8 augustus t/m zaterdag 25 augustus
ZOMERSTOP
Woensdag 29 augustus

Start nieuwe seizoen

Vrijdag 30 augustus		

Start nieuwe seizoen

Zaterdag 31 augustus

Start nieuwe seizoen

Nieuws
PRIVACY VERKLARING
Zoals de Algemene Verordening Gegevens Bescherming aangeeft, 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 2018 hanteren we nieuwe lesprijzen. Deze worden meegestuurd in een aparte
bijlage bij deze nieuwsbrief.
De kortingsacties blijven bestaan.
Over de maand augustus wordt vanwege de zomerstop de halve lesprijs berekend.
Op de zaterdag is er in augustus maar 1 les, maar in september zijn er 5 lessen.
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!
Uitbreiding lessen in Drachten
Bij voldoende deelname starten we vanaf medio september ook met zwemlessen op de
maandagavond. Ben je daarin geïnteresseerd, of weet je iemand die daarin geinteresseerd is, neem
dan contact met ons op.
Zwemles ABC
Vanaf 4 jaar kan je kind bij ons zwemlessen volgen die opleiden voor het Nationaal Zwemdiploma
Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid . Wij hebben dit jaar de Licentie behaald om dit
diploma uit te mogen reiken.Ga naar de website www.allesoverzwemles.nl voor meer informatie.
In het zwembad van Talant in Drachten zijn er lessen voor beginners en het midden niveau, op
de woensdag van 17.15 – 18.00 uur bij ‘Samen voor A’. Bij deze lessen doet een van de ouders
actief mee in de les. Het zijn groepjes van maximaal 7 kinderen. Deze les wordt ook gegeven op
zaterdagochtenden van 10.30 – 11.15 uur voor beginners en van 11.15- 12.00 uur voor gevorderden.
Op de vrijdagmiddag zijn er lessen zonder ouders erbij. Deze willen we ook op de maandagen gaan
opstarten na de zomervakantie.
Gevorderde kinderen kunnen de lessen bij ons vervolgen in het zwembad van Revalidatie Friesland
te Beetsterzwaag. Hier kunnen de kinderen ervaring opdoen met een dieper en groter zwembad. Ook
hier worden diverse lessoorten aangeboden. In ons overzicht van lestijden en prijzen kun je hierover
meer vinden.
Overleg met Inge, Sjoukje of Gonnie over de mogelijkheden en de best passende lessoort voor jullie
kind. Meestal is er direct of binnen enkele weken plaats bij de lessoort van jullie keuze.
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.
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

