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Datum 24 januari 2018
Onderwerp :

OVERZICHT VOOR ZWEMSCHOOL : Februari + brevet zwemmen 2018

Contactpersoon: Inge Vorsselmans – Miranda Van Looveren (zwemschool@arvicola.be)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders, Beste zwemmers,
In de laatste maand waarin wij in Kalmthout zwemmen, zijn er wijzigingen van lesuren
voorzien. In onderstaande tabel zijn enkel de dagen, waar er voor bepaalde
zwemschoolgroepen wijzigingen zijn, opgenomen.

ALLE ANDERE LESSEN GAAN DOOR OP HET GEWONE UUR.
DATUM
Wo
14/02/2018
Za 17/02/2018

UUR
17u00-18u00

Beloften

10u30-12u10

ZS3D1-2-3-4

Les vervalt

11u20-12u10

Startblok 1

Wijziging lesuur

ZS3D1-2
ZS3D3-4
Beloften

Vervanging
17/02
Wijziging lesuur

Wo
17u30-18u15
21/02/2018
18u15-19u00
Do 22/02/2018 16u30-17u30

UUR
10u30-11u20

WIE/WAT
Wijziging lesuur

BREVET ZWEMMEN groot bad
BAAN 1
BAAN 2
BAAN 3
ZS4C en ZS4B
ZS4A
Sportteam
100 m
200 m

EXTRA INFO
Les op do 15/02/2018
vervalt
Vervanging voorzien
op wo 21/02/2018
(brevet voorbereiden)
Trainen samen met
Beloften
Brevet voorbereiden

BAAN 4
ZS3D1-2-3
Haai

11u20-12u10

ZS2->3 en
ZS3D4
Haai

Beloften en SB1
800 C

ZS2A 50
rugslag

12u10-13u00

ZS3A
Orka

SB1 en SB2
400 m

ZS2B en ZS2D
Otter

UUR
10u30-11u20

BREVET ZWEMMEN kikkerbad
kikkerbad
ZS1C1 en ZS1C2 : Eendje *

11u20-12u10

ZS1A en ZS1C3 : Pinguin of Zeehond

12u10-13u00

ZS1C1 en ZS1C2 : Zeepaardje *

*De zwemmers van ZS1C1 en ZS1C2 krijgen op zaterdagavond 17 februari een briefje mee
van juf Ellen met de mededeling welk brevet de kinderen zullen zwemmen -> Eendje of
Zeepaardje -> de tabel hierboven geeft het uur aan waarop het brevet wordt afgenomen. (uren
brevetafname staan vast)
Verdere afspraken :
- Er wordt niet afgeweken van datum of uur voor het behalen van het brevet van je
groep.
- De kinderen hebben in de voorgaande lessen geoefend op het behalen van het brevet.
Zij zwemmen op zaterdag 24 februari enkel voor hun brevet en mogen daarna
doorgaan. Blijf dus zeker wachten in de hal op je kind.
- De brevetten worden direct meegegeven en zijn af te halen in het redderslokaal.
- De kinderen die dit sportjaar in dezelfde groep zwemmen dan in het vorige sportjaar
en hun brevet al behaalden in onze club, zullen een ander brevet zwemmen dan de rest
van de groep.
- Breng een handdoek mee in het zwembad om je warm te houden, want je moet
wellicht even wachten op je beurt.
- Uitgezonderd in zwemschool 1 wordt er met de ganse groep voor eenzelfde brevet
gezwommen. Het brevet is een uitdaging voor alle kinderen, ligt dicht bij de leerlijn
en zou door de zwemmer moeten kunnen behaald worden na het volgen van de lessen.
Indien een kind een brevet niet behaalt, zullen wij hier achteraf nog aandacht besteden
in de lessen. Een herkansing voor een brevet wordt niet aangeboden.
- Het behalen van een brevet kan een motivatie zijn, maar mag geen valse raadgever zijn
over de vaardigheden die uw zwemmer beheerst. De trainers zullen een brevet nooit
benoemen als een beloning op het geleverde werk van de zwemmer; een dikke duim
van de trainer is zoveel meer waard. Daarom worden brevetten alleen uitgereikt
indien ze correct werden afgelegd.

Voor bijkomende vragen : zwemschool@arvicola.be

