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Beste ouders, Beste zwemmers,
Vanaf 1 maart 2018 starten onze lessen op verplaatsing. Jullie hebben de communicatie
omtrent de zwem-uren reeds ontvangen.
De trainers zullen trachten om alle lessen te laten doorgaan. We moeten echter gelijktijdig op
verschillende plaatsen aanwezig zijn. De trainers die de meeste vervangingen in Kalmthout
opvangen zijn nu op verplaatsing op bijna alle uren vast ingezet of moeten ook hun eigen
trainingen afwerken. Als een trainer moet vervangen worden, zal dat bijgevolg niet
eenvoudig zijn. Check regelmatig je e-mail zodat je zeker niet voor niets naar het zwembad
komt als een trainer niet aanwezig kan zijn. Kijk ook geregeld in je spam, want wij bemerken
dat de mails die verstuurd worden door Arvicola wel eens bij SPAM durven te belanden.
Volgende datums kunnen de lessen niet doorgaan voor de betrokken groepen – deze datums
kunnen jullie alvast vrij maken in je agenda.
DATUM
Za 31 maart
2018
Ma 2 april 2018
Wo 4 april 2018

UUR
13u00-14u00
14u00-15u00
15u00-16u00
19u00-20u00
18u00-18u45 en
18u45-19u30
19u00-20u00

WIE
ZS1A
ZS2A-B
ZS3A
ZS2B – ZS4B –
ZS4A - Beloften
ZS1A – ZS2A
Beloften & SB1

Do 5 april 2018

18u00-19u00

ZS3A

Za 7 april 2018

12u00-17u00

Alle ZS-groepen

Za 28 april 2018

12u00-17u00

Alle ZS-groepen

Za 5 mei 2018

12u00-17u00

Alle ZS-groepen

Do 10 mei 2018

18u00-19u00

ZS3A

Ma 21 mei 2018

19u00-20u00

ZS2B – ZS4A –

WAT
Les vervalt in
Rijsbergen

EXTRA INFO
Lesgever niet
beschikbaar

Les vervalt in
Familyland
Les vervalt in
Roosendaal
Les vervalt in
Familyland
Les vervalt in
Roosendaal
Lessen vervallen
in Rijsbergen
Lessen vervallen
in Rijsbergen

Alle lessen ZS
vervallen deze
week wegens
zwemkamp (te
veel trainers
afwezig)

Meerdaagse
wedstrijd in
Bastogne waar
meerdere
trainers zelf aan
deelnemen
Lessen vervallen Zwembad
in Rijsbergen
gesloten
Les vervalt
Zwembad
gesloten
Les vervalt in
Pinkstermaandag

ZS4B - Beloften

Voor bijkomende vragen: zwemschool@arvicola.be

Familyland

– zwembad
gesloten

