Overzicht kijkdagen, gekleed zwemmen ABC
Selecteren voor C en diplomazwemmen ABC
Periode 20 augustus t/m 31 december 2018
week
nummer

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Datum

20/08 t/m 26/08
27/08 t/m 02/09
03/09 t/m 09/09
10/09 t/m 16/09
17/09 t/m 23/09
24/09 t/m 30/09
01/10 t/m 07/10
08/10 t/m 14/10
15/10 t/m 21/10
22/10 t/m 28/10
29/10 t/m 04/11
05/11 t/m 11/11
12/11 t/m 18/11
19/11 t/m 25/11
26/11 t/m 02/12
03/12 t/m 09/12
10/12 t/m 16/12
17/12 t/m 23/12
24/12 t/m 30/12

kijkdag

gekleed
zwemmen
C

afzwemmen diploma
zwemmen
C diploma

C
C
2-4-B
1,3

14-okt

C
C
2-4-B
1,3

16-dec

A 1 september
B 8 september
A 15 september
B 22 september
A 29 september
B 6 oktober
A 13 oktober
B 20 oktober
A 27 oktober
B 3 november
A 10 november
B 17 november
A 24 november
B 1 december
A 8 december
B 15 december
A 22 december

opmerkingen

herfstvakantie*

kerstvakantie

Toelichting op de tabel:
Diplomazwemmen voor A en B is op zaterdag van 13.00-14.00 uur. (12.45 aanwezig zijn).Het diplomazwemmen voor C is op zondag en is een vaste
datum. Diploma A en B staan wel in het schema maar gaan alleen door bij voldoende deelnemers.
Het is niet mogelijk op de kijkdag alle ouders uitgebreid te woord te staan. Houdt u er rekening mee dat de volgende les ook op tijd moet beginnen.
Indien nodig kan via de balie, het liefst per mail, een verzoek worden ingediend om door de lesgever/ lesgeefster te worden teruggebeld
dehelster@overbetuwe.nl
Kijk ook regelmatig op de persoonlijke zwemscore van uw kind. Heeft u nog geen inlogcode meldt dat dan bij de balie. Vergeet niet veranderingen
in het mailadres door te geven aan de balie.
In de schoolvakanties gemerkt met een * gaan de lessen gewoon door (m.u.v. de feestdagen)
Alleen voor de lesgroepen van woensdag 13.00 uur, 13.45 uur, 14.30 uur en vrijdag 12.45 uur is er in de vakanties geen zwemles. In de kerst- en
zomervakantie vervallen alle zwemlessen.
Gekleed zwemmen. Dit geldt voor alle leerlingen van A, en B. De bedoeling is de kinderen vast te laten wennen aan het zwemmen met zwaardere
kleding. De lessen zijn gericht op survival. Pas als zij een briefje meekrijgen van de lesgever gaan de leerlingen tot aan het diplomazwemmen
iedere les gekleed zwemmen. Kledingeisen voor A, B en C staan op www.dehelster.nl > zwemles > gekleed zwemmen. Niveau 1, 2 en 3 zwemmen
alleen met een t-shirt.
Aan het gekleed zwemmen voor alle groepen is geen score verbonden m.u.v. de C lessen.
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Laat het ons weten!

