
Onderwerpen 

 Kerstwens 

 Regels voor, tijdens en na de zwemles 

 Vragen 

 Kader gezocht 

 Bijzondere Data 

 Indeling Zwemtijden 

 Wedstrijdgroep 
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OPLEIDINGSGROEP 20-12-2013 UITGAVE 8.2 

BI JZONDERE DATA 

Diplomazwemmen: 

12-1-2014  

23-3-2014  

29-6-2014  

 

22-12-2013 t/m 1-1-2014  

Geen zwemmen (i.v.m. kerstvakantie) 

2-3-2014 en 5-3-2014  

Geen zwemmen (i.v.m. carnaval ) 

19-02-2014 Kijkdag  

REGELS VOOR, TI JDENS EN NA DE ZWEMLES  

• Kinderen die het 1e half uur zwemmen moeten wachten in  

het kleedhok tot dat kader door gelopen is. Kinderen die het 2e  

half uur zwemmen mogen pas een paar minuten voor het beginnen van de les door lopen. Om zo 

het overzicht te bewaren. 

• Nog steeds staan ouders in de douche achter het raam te kijken. Dit is niet de bedoeling de kin-

deren zijn hier door te snel afgeleid. Hier voor zijn de ouder kijkdagen zodat u toch van dicht bij 

kunt zien wat de vorderingen van uw kind zijn. 

• Ouders die hun kinderen willen omkleden in de kleine  

kleedhokjes. Kunnen de kleren tijdens de les in het grote lokaal  

neerleggen. Andere badgasten willen deze hokjes ook graag gebruiken en dat kan niet als er kleren 

in blijven liggen. 

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 woensdag-

avond is het aantal beschikbare vrijwilligers erg klein.   

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

ding@eszet-swalmen.nl 

Uw hulp is erg welkom! 

KADER GEZOCHT 

Groepje 1, 3 en 5 

Zondag 09.30-10.00u  

en  

Woensdag 18.30-19.00u 

Groepje 2 en 4 

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, Leon Lankes en Chantal Schrijnewerkers. 

Wij vragen jullie vriendelijk bij vragen hun aan te spreken. 

Zij zullen u tijdens de kijkdag uitleg geven over de vorderingen van uw kind! 

VRAGEN 

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 wed-

strijdgroep, waar ze op een leuke en 

vooral fanatieke manier proberen 

steeds snellere tijden te zwemmen. 

Interesse kan kenbaar gemaakt wor-

den bij: 

 Leonie Lennards (0645796570) 

WEDSTRI JDGROEP 

KERSTWENS 

Namens alle kaderleden wensen wij jullie hele fijne 

feestdagen en een goed 2014!  


