/Zwemschool-t-SpaarneHuys
zwemschoolspaarnehuys

Zomervakantie
Beste ouders van onze zwemkampioenen,
Tijdens de zomervakantie wijzigen de tijden van de zwemlessen.
Van zondag 14 juli tot en met zondag 25 augustus is er een aangepast programma.
Op de zwemschool hangen posters met de zomerse zwemtijden. Als je daar een fotootje
van maakt heb je de info altijd bij je 😊
Uiteraard staat deze informatie ook op onze website en facebook-pagina.
Week 1 & 2 Zondag 14 juli t/m zondag 28 juli:
→ lestijden gewijzigd. Zie schema.
Week 3 & 4 Maandag 29 juli t/m zondag 11 aug.:
→ zwemschool gesloten.
Week 5 & 6 Maandag 12 augustus t/m zondag 25 aug.: → lestijden gewijzigd. Zie schema.
Geen zwemles in de zomervakantie, maar wel contributie betalen? Hoe zit dat?
Hier volgt de uitleg. De zwemschool is 4 weken per jaar gesloten voor de groepslessen. Dit
zijn de middelste twee weken van de zomervakantie en twee weken tijdens de
kerstvakantie. Per jaar zijn er ook 4 maanden waarin de kinderen niet 4 maar 5 keer
zwemmen. Die extra zwemlessen worden gecompenseerd met de vier weken dat er geen
zwemles is. Vandaar dat we per jaar 12 keer contributie incasseren. Dus ook voor de
maanden augustus en december.
1 of 2-weekse snelcursus: een extra zetje in de vakantie
Lekker veel zwemmen en leuke spelletjes doen, 5 ochtenden per week van 8.30 tot 12.30
uur, 1 of 2 weken. Het wordt supergezellig! Plus: aan het einde van de cursus klaar om af te
zwemmen? Dan direct je zwemdiploma halen.
Kosten: 1 week voor 375 euro of 2 weken voor 750 euro.
Wil je weten of deze cursus geschikt is voor jouw zwemkampioen? Informeer bij je vaste
zweminstructeur. Hij of zij kan je vertellen hoe je kind ervoor staat en je adviseren om een
1-weekse of 2-weekse cursus te volgen.
Meedoen met een aantal losse ochtenden kan ook! Je betaalt dan 75 euro per ochtend.
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!
Het team van zwemschool ’t SpaarneHuys
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