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BI JZONDERE DATA 

zo 27 juni 2012 

Laatste zwemles 

 

wo 15 augustus  2012 

Start nieuwe Seizoen 

LAATSTE ZWEMLES 

Op woensdag 27 juni a.s. is de laatste zwemles voor de 

zomervakantie.Om er een leuke afsluiting  van te maken en de ouders te 

laten ervaren wat er al geleerd is ,is er het hele uur,(dus van 18.30 u tot 

19.30u) ,voor 

iedereen ouder-kind meezwemles.Het is dus ook alleen voor de vader/

moeder en niet voor broertjes/zusjes enz. bedoeld,welkan er gekeken 

worden naar de verrichtingen. 

  

ook zoeken wij nog ouders die als hulpouder tijdens de zwemles mee 

toezicht willen houden. Heeft U interesse meld U dan bij Sandra of 

Maurice. Ook is er de mogelijkheid om een cursus assistent zwemleider te 

volgen. Ook hiervoor informatie bij Sandra of Maurice. 

  

Verder wensen wij iedereen een fijne vakantie toe. Wij beginnen weer 

met de zwemles op woensdag 15 augustus op de zelfde tijden die er nu 

zijn. 

 

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 

Wij kunnen ons voorstellen dat jullie vragen hebben over het leszwemmen of 

de vorderingen van uw kind. 

Aanspreekpunt voor en na het leszwemmen zijn Sandra van Heur en Robert 

Kerkhofs. 

Wij vragen jullie vriendelijk bij vragen hun aan te spreken. 

VRAGEN 


