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Geslaagd diplomazwemmen in maart 

 

Op zaterdag 16 maart hebben maar liefst 32 kinderen hun A-

diploma behaald. De vrijdag ervoor, 15 maart, was er diploma-

zwemmen voor de diploma’s B en C. Hierbij zijn 27 kinderen voor 

hun B-diploma en 4 kinderen voor C-diploma geslaagd. En op vrij-

dag 8 maart zijn er 6 kinderen geslaagd voor hun zwemvaardig-

heidsdiploma’s. Wat was het weer een feest en wat waren we 

allemaal trots. Iedereen nogmaals van harte gefelciteerd! 
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3x korting in de maanden april en mei 

De komende periode kunt als klant van Akwaak Haren maar liefst van 3 verschillende aanbiedingen profiteren: 

• Startsprongactie: Neem alvast een voorsprong in zwemleservaring vóór de zomervakantie door 2x per week te gaan 

zwemmen op woensdag 15:15 en vrijdag 14:30. Start bij voldoende deelname op 1 mei 

• Diploma C voor oud-leerlingen: is uw kind gestopt is na het B-diploma, maar wilt u toch dat hij of zij het zwemlestraject 

afmaakt? Vanaf maandag 8 april mogen zij gratis 2 lessen meezwemmen in een C-groep, om zo te ervaren dat het niet 

alleen goed, maar ook leuk is om het volledige zwem-ABC te halen. En om dat laatste kroontje van de puzzel te krijgen 

natuurlijk! Bel of app voor een afspraak met 06-13114553 

• Speciale korting voor zwemlesouders bij de nieuwe aquafit-lessen: Wegens succes van de aquafit-lessen, gegeven door 

juf Esther op vrijdagochtend, start er vanaf 9 april een nieuwe groep op dinsdagavond van 20:00 tot 20:45.  Bij aanschaf 

van een 10-badenkaart, betaald u als zwemlesouder geen aanschafkosten van de bijbehorende pas (€8,50).  Uiteraard 

kunt u eerst een gratis proefles doen. 



Géén zwemles op 22 en 27 april 

Op maandag 22 april is het Tweede Paasdag en zullen er zodoende géén zwemlessen zijn. Wel is het zwembad geopend voor 

recreatief zwemmen van 10:00 tot 13:00.  

Ook op zaterdag 27 april zal er geen zwemles zijn, ditmaal in verband met Koningsdag. Het zwembad is dan de gehele dag ge-

sloten.  

De kinderhoek 

 

Wij vinden het erg belangrijk, dat iedereen die bij zwem-

bad Scharlakenhof komt, plezier beleeft aan zijn of haar 

bezoek. Mede daarom zijn wij ook heel blij, dat we voor 

de kinderen die moeten wachten tijdens de zwemles van 

hun broer of zus, een speelhoek aan kunnen bieden. 

 

Het gebeurt alleen steeds vaker, dat de spullen die hier 

liggen stuk gaan of zelfs verdwijnen. Net als veel andere 

activiteiten en faciliteiten bij zwembad Scharlakenhof, 

wordt de kinderhoek mogelijk gemaakt door betrokken 

en bevlogen vrijwilligers. 

 

Wij willen jullie als zwemlesouders daarom vragen om 

ons te helpen met het in stand houden van de kinder-

hoek. Dit kan door het gebruikte speelgoed weer op te 

(laten) ruimen, bij ons melden als er iets stuk is of mist, 

óf door zelf iets te doneren! 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Belangrijke data 

 

 

  

Vijdag 5 april Duikles 

Zaterdag 12 april Diplomazwemmen Ouder&kind-

zwemmen 

Maandag 22 april 2e Paasdag (geen zwemles) 

Zaterdag 27 april Koningsdag (geen zwemles) 

Vrijdag 3 mei Duikles 

Vrijdag 10 mei Proefzwemmen B en C 

Zaterdag 11 mei Proefzwemmen A 

Vrijdag 24 mei Diplomazwemmen B en C 

Zaterdag 25 mei Diplomazwemmen  A 

Vrijdag 7 juni Diplomazwemmen Zwemvaardigheid 


