
 

 

 

NR 5 – ZWEMLES A-B-C 
 
INFORMATIE PERIODE 5 

Periode 5 loopt van maandag 4 april t/m  

zaterdag 11 juni 2022. 

 

Kosten 

Maandag: 

6 lessen x € 7,00 = € 42,00 

 

Donderdag, vrijdag en zaterdag:  

7 lessen x € 7,00 = € 49,00 

 

Dinsdag en woensdag: 

8 lessen x € 7,00 = € 56,00 

 

Uiterste Betaaldagen 

Maandag 4 april t/m zaterdag 9 april 2022. 

 

Kijklessen  

Maandag 11 april t/m zaterdag 16 april 2022  

(max. 2  personen per kind op het zwembad zelf, 

kantine is gesloten tijdens de kijklessen). 

 

T-shirt-/gekleed zwemmen/testen 

Maandag 30 mei, donderdag 2 juni, vrijdag 3 juni, 

zaterdag 4 juni, dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni.  

 

Kledingeisen 1/ 2 / 3:  

T-shirt over badkleding. 

Kledingeisen A:  

badkleding met T-shirt met lange mouwen, lange 

broek en (water)schoenen. 

Kledingeisen B:  

badkleding met T-shirt met lange mouwen, lange 

broek en (water)schoenen. 

Kledingeisen C: 

Badkleding met T-shirt met lange mouwen, lange 

broek, (water)schoenen en (regen)jack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomazwemmen 

De voorlopige planning is als volgt: aanvang vanaf 

15.00 uur.  

Zaterdag 11 juni: diploma A en B 

Zaterdag 18 juni: diploma C, Snorkelen en 

Zwemvaardigheid. 

 

OVERIGE INFORMATIE 

Geen zwemlessen op de volgende dagen: 

- Maandag 18 april 2022 i.v.m. Pasen; 

- Meivakantie van maandag 25 april t/m 

zaterdag 7 mei 2022; 

- Donderdag 26 t/m zaterdag 28 mei 2022 

i.v.m. Hemelvaartvakantie; 

- Maandag 6 juni 2022 i.v.m. Pinksteren. 

 

- Check voor verdere informatie onze website: 

www.deschop.nl 

  

 

-  Doorstroom naar volgend niveau  

(badje 1, badje 2, badje 3, bad A):  

wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met 

uw opgegeven voorkeuren voor zwemdag(en) en/of 

–tijd(en). Het kan echter voorkomen dat wij hiervan 

moeten afwijken en dat uw kind tijdelijk op een 

andere dag en/of tijd moet gaan zwemmen. Dit gaat 

altijd in overleg met u! Als uw kind verzet wordt naar 

het volgende badje, dan nemen wij bij voorkeur 

telefonisch contact met u op. Wij vragen dan ook hoe 

de afgelopen periode is geweest. Uw eventuele op- 

of aanmerkingen kunt u dan doorgeven. Via het 

leerlingvolgsysteem kunt u de vorderingen van uw 

kind inzien. Let op: de score van uw kind wijzigt niet 

elke les. Het kan voorkomen dat er een les/enkele 

lessen niets veranderd. Heeft u vragen hierover? 

Stuur dan een mail naar adminschop@asten.nl  

Wij zullen z.s.m. uw vraag beantwoorden. 

 

http://www.deschop.nl/
mailto:adminschop@asten.nl

