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•

Het shirt moet mouwen hebben die tot over de polsen
reiken en mag, net als bij de broek, niet nauw aansluiten

•

Bij diploma C dient er regen– of windjas over bovengenoemde kleding heen gedragen te worden

Kledingeisen voor het diplomazwemmen
Het diplomazwemmen van mei staat weer voor de deur (en het
diplomazwemmen van juni/juli) vlak daarachter. Naar aanleiding
daarvan willen wij graag wat meer duidelijkheid geven over de
kleding die de kinderen moeten dragen:

Als zwemschool worden wij steekproefsgewijs gecontroleerd op
het naleven van alle gestelde eisen en bepalingen, waaronder
deze kledingvoorschriften. Wij vragen daarom om jullie begrip en
De schoenen moeten een harde zool hebben en/of zinken.
jullie medewerking op het moment dat uw zoon of dochter met
Dit betekend dus dat surfschoentjes geen optie zijn
kleding aan mag zwemmen.
(waterschoenen wel). Gewone schoenen mogen ook. Dit is
Klaar met zwemles? Lever de kleding bij ons in!
natuurlijk een stuk zwaarder, maar daardoor ook realistischer
Is uw kind klaar met zwemles en is er geen broertje of zusje die er

•

•

De broek moet tot over de enkels reiken en mag niet strak
aansluiten. Ook een trainingsbroek of pyamabroek is niet
toegestaan. Kijk dus naar een zomer– of spijkerbroek die
lang genoeg is

gebruik van gaat maken? Lever de gebruikte kleding bij ons in. De
kleding schenken wij vervolgens aan een goed doel en de waterschoenen stellen wij (in bruikleen) voor andere zwemleskinderen
beschikbaar

De voordelen van een privéles
Heeft u wel eens een privéles overwogen voor uw zoon of dochter? Hier zitten namelijk verschillende voordelen aan:
•

Er is geen enkele manier van les geven, die zó efficiënt is als een privéles. De aandacht voor het leskind is altijd optimaal
en er kan voluit geoefend worden op dat wat nodig is. Dat is goed voor zowel de uitvoering als het zelfvertrouwen!

•

Een privéles kan zowel versnellend als stabiliserend werken. Versnellend omdat er meer effectieve beweegtijd gemaakt
kan worden op desbetreffend onderdeel. Stabiliserend omdat moeilijkere/complexere onderdelen in kleinere stukjes
geoefend kunnen worden, waardoor er stap voor stap naar een goede uitvoering gewerkt kan worden

•

Een privéles is flexibel qua planning. U kunt gewoon een afspraak maken met uw instructeur naar keuze en zit dus niet
vast aan een specifiek lesmoment.

Heeft u ook belang bij een privéles voor uw zoon of dochter? Bel met 06-13114553 of vraag het aan de instructeur van uw kind

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

•

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).

Vrijwilliger worden
Al bijna 5 jaar geeft Akwaak Haren zwemles in het vernieuwde (maar nog steeds karakteristieke) zwembad
Scharlakenhof. Het zwembad is destijds door Stichting
Exploitatie Zwembad Scharlakenhof (SEZS) en diens vrijwilligers voor definitief sluiten behoed en ook vandaag
de dag zorgen vrijwilligers, samen met de medewerkers
van Akwaak Haren, ervoor dat zwembad Scharlakenhof
kan blijven bestaan. Voor dit gezellige team van vrijwilligers zoeken wij nieuwe teamleden.
Wat wij zoeken
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor achter de kassa.
De donderdagavond van 17:45 tot 21:30 heeft daarbij
prioriteit, maar op andere dagen/dagdelen is ook welkom/bespreekbaar.
Daarnaast zijn wij op zoek naar vrijwilligers die één keer
per maand op zondag van 10:00 tot 13:30 als ondersteunend toezichthouder actief willen zijn.
Wat wij bieden
Deel uitmaken van een gezellig team, met een sterke
saamhorigheid
De kans om achter de schermen te kijken én mee te helpen bij de complexe maar boeiende exploitatie van
zwembad Scharlakenhof
In overleg de mogelijkheid om om/bij te scholen en/of
anderszins door te ontwikkelen
Interesse? Neem dan contact op met Els (0630037579)
als u achter de kassa wilt helpen of Aron (06-13114553)
als u bij het toezicht houden wilt helpen

Belangrijke data

Vrijdag 10 mei

Proefzwemmen B en C

Zaterdag 11 mei

Proefzwemmen A

Vrijdag 24 mei

Diplomazwemmen B en C

Zaterdag 25 mei

Diplomazwemmen A

Zaterdag 25 mei t/m
vrijdag 31 mei

Kijklessen

Vrijdag 7 juni

Duiklessen

Vrijdag 7 juni

Diplomazwemmen Zwemvaardigheid

Vrijdag 14 juni

Proefzwemmen B en C

Zaterdag 15 juni

Proefzwemmen A

Vrijdag 5 juli

Diplomazwemmen B en C

Zaterdag 6 juli

Diplomazwemmen A

