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Na het Zwem ABC is het bij Zwem- 

& Poloclub Eszet nog niet afgelopen 

met zwemmen, want dan begint de 

zwemsport pas echt. Laat je kind de 

nieuwe Inge de Bruijn of Pieter van 

de Hoogeband worden bij de 

wedstrijdgroep, waar ze op een leuke 

en vooral fanatieke manier proberen 

steeds snellere tijden te zwemmen. 

Interesse kan kenbaar gemaakt 

worden bij: 

 Leonie Lennards (0645796570) 

BI JZONDERE DATA 

zo 27 mei 2012 

Geen zwemmen (Pinksteren) 

zo 3 juni  2012 

Diplomazwemmen 

zo 3 juni  2012 

Ouderkijkdag 

zo 10 juni  2012 

Geen zwemmen (Kampeerinstuif) 

WEDSTRI JDGROEP 

BELANGRI JKE REGELS IN HET ZWEMBAD 

Geachte ouders , na klachten van het zwembadpersoneel ,hier de regels waar we ons aan 

te houden hebben: 

-   Voor het eerste lesuur wachten in de hal totdat een kaderlid een teken geeft dat men 

door mag lopen. 5 minuten voordat de les begint wordt dan naar binnen gelopen waarna 

men moet wachten in het kleedlokaal totdat een kaderlid de kinderen naar binnen roept.  

-  bij het tweede lesuur wachten in het kleedlokaal,de kinderen worden door een kaderlid 

opgehaald. Dit ivm de veiligheid, het kader kan niet goed opletten op de nieuwe lessers als 

we nog les geven aan de groep. 

-  als u jullie zoon/dochter willen helpen met douchen alleen met slippers of slofjes over de 

schoenen, dit ivm de hygiene. 

-  wachten op de kinderen voor de douches, niet bij het raam, dit leidt de  kinderen 
onnodig af van de zwemles. Mocht er toch iemand aan de raam gaan staan wordt deze 

door het kader weggestuurd, de kinderen moeten dan op de bank gezet worden zodat er 

niets kan gebeuren en dit is natuurlijk niet de bedoeling van de zwemles. 

 

Heeft u vragen of tips dan kunt u altijd via de mail opleiding@eszet-swalmen.nl contact 

opnemen of Sandra of Maurice na de zwemles aanspreken. 

Wij hopen op een goede samenwerking en dat de kinderen met plezier komen zwemmen 

Zwem- & Poloclub Eszet is een vereniging die alle activiteiten doet met 

vrijwilligers. Het kader van de opleidingsgroep bestaat dan ook uit allemaal 

vrijwilligers, waarvan gediplomeerde kaderleden samen met ongediplomeerde 

kaderleden en hulpouders uw kinderen op een plezierige manier zwemles 

geven, zodat uw kind spelenderwijs volgens de normen van het NRZ leert 

zwemmen en ook na het voltooien van de zwemles lid wil blijven bij onze 

vereniging. 

Deze groep kader is nu dringend op zoek naar versterking. Zeker op de 

woensdagavond is het aantal beschikbare vrijwilligers erg klein.   

Help Eszet en help daarmee kinderen te leren zwemmen, dus geef u op. Via 

opleiding@eszet-swalmen.nl 

Uw hulp is erg welkom! 

KADER GEZOCHT 

Groepje 1, 4 en 5 

Zondag 09.30-10.00u en Woensdag 

18.30-19.00u 

Groepje 2 en 3 

Zondag 10.00-10.30u en Woensdag 

19.00-19.30u 

A, B en C 

Zondag 09.30-10.30u en Woensdag 

18.30-19.30u 

INDELING ZWEMTIJDEN 

Op zondag 3 juni is er weer diplomazwemmen! 

Tevens is op deze datum ouderkijkdag ,hier kunnen dan ook opa’s/oma’s ,familie  enz. komen kijken hoe 

het met de zwemles gaat! 

3 JUNI 2012 


