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NR 3 – ZwemABC 
 
Informatie periode 3 
Periode 3 loopt van maandag 12 December 
2022 t/m zaterdag 11 Februari 2023 
 
Kosten 
Maandag t/m zaterdag 2022: 
Betaaldag vanaf 5 december 2022: 
2 lessen x € 7,00 = € 14,00 
Maandag t/m zaterdag 2023: 
Betaaldag vanaf 2 januari 2023 
5 lessen x € 7,40 = € 37,00 
 
Betaaldagen 
Maandag 5 december t/m zaterdag  
17 december 2022 lessen in 2022 
Maandag 2 januari t/m zaterdag 14 januari 
2023 
 
Kijklessen  
Maandag 9 januari  t/m zaterdag  
14 januari 2023 
 
Gekleed zwemmen & testzwemmen 
Maandag 30 januari 2023 t/m zaterdag  
4 februari 2023 
 
Kledingeisen 
Bad 1, Bad 2 en Bad 3:  
T-shirt over badkleding 
A en B: 
Badkleding, t -shirt met lange mouwen, 
lange broek (met rits en reikend tot over de 
enkels) en (water)schoenen (niet drijvende 
schoenen). 
C: 
Badkleding, t -shirt met lange mouwen, 
lange broek (met rits en reikend tot over de 
enkels), (water)schoenen (niet drijvende 
schoenen) en regenjack 
 

 

Diplomazwemmen 
Diplomazwemmen is op zaterdag  
11 februari 2023 ( er is geen 
recreatiezwemmen): 

• Diploma A: 15.30-16.30 uur 

• Diploma B: 16.30-17.30 uur 

• Diploma C: 17.30-18.30 uur 
 
Overige informatie 
Geen zwemlessen op de volgende dagen: 

• Kerstvakantie van zondag 25 
december 2022 t/m zondag 8 
januari 2023 
(er is weer een vakantieprogramma 
aanwezig) 

 
Doorstroom naar volgend niveau  
(badje 1, 2, 3, A):  
Indien uw kind door kan stromen naar het 
volgende niveau, word u telefonisch 
benaderd door een medewerker van 
Sportcomplex de Schop. 
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te 
houden met uw 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!  
 
Vragen/ onduidelijkheden/ opmerkingen: 
Voor dringende vragen of mededelingen 
mag u de laatste 5 minuten van de les naar 
binnen lopen naar de desbetreffende 
instructeur. 
Aandachtpunt: i.v.m. hygiëne is het niet 
toegestaan met buiten schoenen bij de 
douches staan om uw kind op te 
halen!!!.Hiervoor zijn de blauwe 
overschoenen, verkrijgbaar bij de kassa! 
BVD. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
  


