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Nieuwsbrief
(Maart – juni 2018)
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NIEUWS:

Samenwerken maakt sterk!
Vanaf nu hebben wij dan ook de handen in een
geslagen voor het ALLER gaafste zwemfeestje dat
je OOIT hebt meegemaakt !

Wat: Een kinderfeestje waar de spetters van af vliegen!
Waar: Bij ’t Hooge Holt in Gramsbergen.
Wat kan je doen dan? : Activiteiten in het zwembad keuze:
1. Snorkel feestje – maximaal 8 kinderen per groep.
Leer de basis van het snorkelen. Aan het einde zelfs een snorkel certificaat te behalen!
2. Estafette feestje
Welk groepje kan het snelste de overkant halen…. Uiteraard met hindernissen waar je overheen, onderdoor of misschien wel
doorheen moet zwemmen…. Durf jij het aan?!?
3. Balspellen feestje
In groepjes leren we leuke balspellen in het water, tevens leer je de basis voor waterpolo!
We sluiten af met een echt potje waterpolo!

Allemaal onder begeleiding van een zweminstructrice van Zwemschool Born
2 Swim!
Activiteit voor 1 uur in het zwembad.
Kosten: € 10,50 per kind.
Inclusief: begeleiding tijdens het zwemfeestje, patat met een
kroket/frikandel, poffertjes of broodje knakworst met onbeperkt ranja.
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Nog meer nieuws:

Bij de horeca kunt u nu ook een koffiekaart kopen! Heerlijk genieten van een kop koffie/thee/cappuccino terwijl uw kind
zwemles heeft… of terwijl u op de plaza gewoon kunt doorwerken, wifi, koffie….
Heerlijk relaxed even naar de kapsalon of naar de welness voor een rust momentje…. En zonder stress blijft u gewoon eten
na de zwemles 😉

Zwemscore:
INLOGGEN In het gedeelte voor het inloggen kunt u met uw toegangsnaam en wachtwoord inloggen in
MijnZwemscore. De toegangsnaam en wachtwoord heeft u van ons via de mail ontvangen. Weet u uw
toegangsnaam wel, maar uw wachtwoord niet meer dan kunt u na het invoeren van de toegangsnaam uw
wachtwoord opvragen door te klikken op de link ‘Wachtwoord vergeten’. Deze staat onder de knop ‘Inloggen’.
Indien u ook uw toegangsnaam niet meer weet, of het wachtwoord niet heeft aangemaakt, stuur ons dan even
een mailtje, dan ontvangt u een resetlink voor het aanmaken van het wachtwoord.
Inloggen kan via https://zwemschoolborn2swim.zwemscore.nl/mijnzwemscore/
Of via de website van ons en dan naar het tabblad “zwemscore” en vervolgens klikt u op “inloggen voor ouders”.
Wanneer u ingelogd bent, kunt u ook zien wanneer de volgende les is, welke juf er lesgeeft en eventuele
mededelingen kunt u vinden in zwemscore.
Uiteraard kunt u ook de vorderingen van uw kind volgen.

Zwempasjes:
Uw pasje werkt 30 minuten voor de les tot 30 minuten na het verstrijken van de les. Het pasje werkt alleen op de vaste
zwemles dag en tijd van uw kind. Wanneer u komt inhalen werkt uw pasje niet, u kunt dan het beste even met een van de
andere zwemlesouders meeliften of even Dianne of Tini bellen/appen dat u bij de poort staat.
De Fitness kan het poortje NIET voor u open doen! U mag ook niet via de poort van de fitness naar binnen, de Fitness is een
op zichzelf staand bedrijf en staat los van het poortje dat bij het park hoort.
Ik begrijp dat dit af en toe voor problemen zorgt, we zijn druk in overleg hoe we dit makkelijker kunnen maken, zolang er nog
geen ultieme oplossing is, is het even behelpen. Ik hoop op ieders begrip hiervoor en ook op uw medewerking.
Bij verlies van het pasje kunt u via Dianne (mail!) een nieuwe aanvragen. Het nieuwe pasje wordt dan aangevraagd. U kunt
deze dan afhalen bij de receptie. De kosten voor een nieuw pasje zijn € 5,-. Dit bedrag dient u bij de receptie af te rekenen.
Dit is vanuit het park het beleid.
In de voorjaarsvakantie werkt uw pasje niet. Wij laten u binnen (15 minuten voor de start van de les) en geven een van de
blijvende ouders “poortwacht” zodat hij/zij u 15 minuten voor het einde van de les allemaal binnen kan laten. Aangezien wij
in het water staan op dat moment, is het poortje open doen wat lastig 😉.
Ons pasje (Juf tini/juf gerry of van juf Dianne) Mag niet op het poortje gelegd worden. Dit is niet toegestaan i.v.m. de toegang
die deze 3 pasjes verlenen.
Zodra uw kind alle opgegeven diploma’s heeft behaald, dient u bij het afzwemmen het pasje in te leveren bij Dianne.
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Vakantieplanning:
U kan ZELF via het zwemscore systeem uw kind in een bepaalde groep/tijd indelen of niet inplannen en vakantie houden. Zo
kunt u kijken naar uw eigen agenda. Let wel: Het niveau van uw kind bepaald in welke groep hij/zij geplaatst kan worden, dus
niet alle dagen zullen mogelijk zijn.
Uw kind wordt NIET automatisch ingepland in de vakanties! Dit is op uw initiatief!
Vakantielessen kunnen tot 2 weken voor de vakantie gepland worden, hierna kan er niet meer geroosterd worden, aangezien
ook de zwemjuffen tijdig willen weten wanneer zij moeten werken.

Vakantierooster:
Van 28 april t/m 5 mei werken we weer meer een vakantierooster.
Nu al inplannen heeft nog niet heel veel zin, aangezien we verwachten dat er nog best wat verschuivingen komen met
niveaus, zodra uw kind van niveau verwisseld wordt namelijk de gereserveerde les verwijderd (hij/zij zit immers niet meer op
dat niveau).
U kunt tussen 2 en 16 april lessen inroosteren in het vakantierooster.
Op zaterdag is er alleen plek voor kinderen die altijd op zaterdag lessen. Mochten er plekken overblijven kunt u vragen bij
Dianne of er eventueel een plek voor uw kind beschikbaar is.
De maand tussen ( ) is de maand dat de kinderen zijn gestart. Dus (maart) zijn kinderen die deze maand starten, (september)
zijn de kinderen die in september zijn gestart. Staat er geen maand achter (diploma groepen) dan is er minimaal verschil in
niveau in deze groepen en maakt de startmaand niet uit.
Het rooster is in grote lijnen bekend:
Maandag: 09.00 – 10.00 uur: Beginners (maart)
10.00 – 11.00 uur: Beginners (maart)
Dinsdag:

09.00 – 10.00 uur: Diploma A
09.00 – 10.00 uur: Diploma B
10.00 – 11.00 uur: Diploma A
10.00 – 11.00 uur: Diploma B

Woensdag: 09.00 – 10.00 uur: Op weg naar A (september)
09.00 – 10.00 uur: Op weg naar kurk (september)
10.00 – 11.00 uur: Op weg naar A (september)
10.00 – 11.00 uur: Op weg naar kurk (september)

Donderdag: 09.00 – 10.00 uur: Diploma A
09.00 – 10.00 uur: Diploma B
10.00 – 11.00 uur: Diploma A
10.00 – 11.00 uur: Diploma B
Zaterdag: 09.00 – 10.00 uur: Beginners (februari)
09.00 – 10.00 uur: Op weg naar kurk (februari)
10.00 – 11.00 uur Op weg naar A (september)
10.00 – 11.00 uur: Diploma A
10.00 – 11.00 uur: Diploma B
10.00 – 11.00 uur: Diploma C

Lesgeld betalingen:
Het lesgeld wordt in vaste maandelijkse termijnen in rekening gebracht.
Heb AB pakket wordt in 10 maanden afgelost. Dus een maandtarief van € 72,- per maand. Het ABC pakket wordt ook in 10
maanden afgelost in termijnen van €76,50.
U betaald alle 10 termijnen tot het pakket betaald is.
Mocht het maandbedrag te hoog voor u zijn, kunt u mij mailen om een afspraak te maken. We spreken dan op kantoor (in
Ommen) uw opties door zodat het voor iedereen haalbaar is. Dit is geen enkel probleem, maar het initiatief ligt bij u.
Bij automatische incasso wordt het maandbedrag op de 27e van de maand afgeschreven.
Bij zelf overmaken ontvangt u de factuur + €2,50 administratiekosten via de mail. U dient de factuur dan voor de 27 e zelf over
te maken.
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Belangrijke berichten:
Alle belangrijke e-mails zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, mededelingen etc. krijgt u niet alleen via de mail, maar ook in uw
persoonlijke berichten inbox van zwemscore. Dus u mist nu niet die mail over kleding, vakanties etc. doordat deze in de spam
is beland. Wel zo prettig voor iedereen.
Volgens mij heb ik nu alle belangrijke wijzigingen wel gehad, mochten er nog vragen zijn, bel of mail gerust!
Ik ben op de volgende tijden op kantoor bereikbaar:
Maandag: 09.00 – 14.00 uur
Dinsdag: 09.00 – 14.00 uur
Woensdag: 09.00 – 12.00 uur (Woensdagmiddag niet bereikbaar, dat is mijn mamma-middag)
Donderdag: 09.00 – 11.30 uur

Niveaugroepen:
1. Beginners - Oranje bandjes + 4 drijver kurk (groen)
2. Op weg naar kurk - Schijfjes + 4 drijver kurk (groen)
3. Op weg naar A - 3 drijver kurk (blauw)
4. Diploma A - 2 drijver kurk (rood) - bij allemaal voldoende scores mag uw kind proefzwemmen.
5. Diploma B - bij allemaal voldoende scores mag uw kind proefzwemmen.
6. Diploma C - bij allemaal voldoende scores mag uw kind proefzwemmen.
Uitbreiding:
7. Zwemvaardigheid - Balvaardigheid
8. Zwemvaardigheid - Snorkelen
9. Zwemvaardigheid - Survival - bij voldoende scores mag uw kind proefzwemmen.
Welke juf geeft wanneer les?:
Maandag: Juf Dianne & Juf Tini (Inval: Juf Gerry)
Dinsdag: Juf Dianne & Juf Gerry (Inval: Juf Tini)
Woensdag: Juf Tini (Inval: Juf Dianne)
Donderdag: Juf Tini & Juf Dianne (–> tot maart 2018, daarna als inval.)
Vrijdag: Juf Dianne & Juf Tini (Inval: Juf Gerry)
Zaterdag: Juf Dianne & Juf Tini & Juf Gerry (wisselend)
Elke maandag wordt het rooster voor de zwemjuffen bekeken en eventueel aangepast. U kunt vanaf maandagmiddag (na
14.00 uur) zien welke juf er die week op de groep staat.

Familiezwemmen:
Elke maand wordt er door ons GRATIS familiezwemmen georganiseerd. Bij deze wil ik u allen uitnodigen om
zaterdag 10 maart te komen zwemmen met uw gezin. Voor de kinderen die eind maart/ begin april starten alvast
een mooie gelegenheid om te kijken waar het zwembad is, waar de kleedkamers zich bevinden en uw kind de
zwemjuffen vast ontmoeten. Wat de “spanning” alvast een beetje verminderd.
Data familiezwemmen:
10 maart 2018 : 13.00 – 16.00 uur
7 april 2018: 13.00 – 16.00 uur
In mei is er GEEN FAMILIEZWEMMEN
2 juni 2018: 13.00 – 16.00 uur
7 juli 2018: 13.00 – 16.00 uur
In augustus is er GEEN FAMILIEZWEMMEN
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Thema les:
De 1e themales van 2018 zal als thema Pasen hebben, de 2e thema les van 2018 zal als thema Zomer hebben. Dat
betekend dat we een aantal oefeningen gaan doen met een paas/zomer-thema. Ik ga natuurlijk niet verklappen
wat we allemaal gaan doen, dat blijft nog een beetje een verassing… Aan het eind van de thema les krijgen de
kinderen een “Thema” zwemdiploma.

Kijkles:
Ongeveer elk kwartaal is er een kijkles. Wat houdt een kijkles nou precies in, u kunt immers elke les de eerste en
laatste 10 minuten kijken.
Met een kijkles mag u opa, oma en overige belangstellenden uitnodigen om te komen kijken naar de vorderingen
van uw zoon/dochter. U mag dan bij het bad plaatsnemen om te komen kijken, denk er wel aan dat u badslippers
meeneemt en u niet te warm kleed. In de eerste 45 minuten zullen wij laten zien wat de kinderen allemaal hebben
geleerd tot nu toe. Het laatste kwartier mag u bij de zwemjuf komen om eventuele vragen te stellen en om van
haar te horen hoe het specifiek met uw kind gaat. De kinderen houden ondertussen pauze. Na de pauze hebben
we dan nog gewoon zwemles en mag u de verkoeling weer opzoeken.
De kijklessen zijn van 20 april t/m 26 april 2018.

Carpool:
Indien u gebruik wilt maken van de Carpool kunt u dit via de website aangeven. Ook indien u dit
mondeling al kenbaar heeft gemaakt.
www.zwemschoolborn2swim.nl/carpool
Hier kunt u het formulier invullen en wordt dan bij uw inschrijving bijgevoegd. Zonder ingevuld
formulier is er helaas geen Carpool mogelijkheid.
Kosten Carpool: € 2,00 per week.
Carpool is mogelijk vanuit:
Lemelerveld (vanaf school/kroonplein/graslanden)
Lemele (vanaf zaal dijk)
Ommen (vanaf carpoolplek bij de n348)
Hardenberg (vanaf Mc Donalds)
Overig: Carpoolplek Witte Paal

Proef- en Diplomazwemmen:
Proefzwemmen wordt zoveel mogelijk door de week georganiseerd. Dit betekend dat er op die tijden dat er
proefzwemmen is, geen zwemles gegeven wordt.
Indien dit net op de lesdag van uw kind valt, kunt u via zwemscore een andere les uitkiezen bij inhalen.
Het diplomazwemmen wordt dit schooljaar georganiseerd op zaterdag. Wij proberen indien mogelijk de kinderen
die dan les hebben zo te schuiven dat ze in ieder geval 1 uur les hebben. Bij veel afzwemmers kan het helaas ook
voorkomen dat er GEEN zwemles gegeven wordt.
Ook dan vervalt die les, u kunt uiteraard wel weer een inhaalles plannen via zwemscore. Indien u inhaaltegoed op
zou zijn, kunt u altijd contact opnemen met Dianne, zij kan dan kijken of het tegoed aangevuld kan worden. Dit
wordt per kind beoordeeld. Standaard krijgt iedereen 2 extra/inhaal lessen die u zelf kunt inplannen.
Volgend schooljaar proberen wij het diplomazwemmen af te wisselen tussen de donderdag en de zaterdag. Dit
om te voorzien in de vraag van de lesouders van de zaterdag die nu vaak hun zwemlessen zien vervallen of
veranderen in 1 uur in plaats van de normale 2 uur les.
De data worden per schooljaar aangevraagd bij de zwembond (ZwemOnderwijs Nederland). Ik kan hier nu dus
niet meer in schuiven voor dit schooljaar. Dit betekend ook dat er ruim op tijd bekend is welke data er
diplomazwemmen wordt gehouden, het is dus voor iedereen die op die dag geen les heeft vrij om via zwemscore
een inhaalles te plannen.
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Proef- en Diploma data en tijden:
Vrijdag 9 maart 2018: Proefzwemmen
16.15 – 17.00 uur: Diploma A
17.15 – 18.15 uur: Diploma B + Diploma C
Zaterdag 10 maart 2018: Diplomazwemmen
11.15 – 12.00 uur: Diploma A
12.15 – 13.00 uur: Diploma B + Diploma C

Donderdag 12 april 2018: Proefzwemmen.
16.00 – 16.45 uur: Diploma A
16.45 – 17.30 uur: Diploma A
17.30 – 18.15 uur: Diploma B
18.15 – 19.00 uur: Diploma C
Zaterdag 14 april 2018: Diplomazwemmen.
09.00 – 09.45 uur: Diploma A
09.45 – 10.30 uur: Diploma A
11.00 – 11.45 uur: Diploma B
12.15 – 13.00 uur: Diploma C

Donderdag 7 juni 2018: Proefzwemmen.
16.00 – 16.45 uur: Diploma A
16.45 – 17.30 uur: Diploma B
17.30 – 18.15 uur: Diploma B
18.15 – 19.00 uur: Diploma C
Zaterdag 9 juni 2018: Diplomazwemmen.
09.00 – 09.45 uur: Diploma A
10.15 – 11.00 uur: Diploma B
11.00 – 11.45 uur: Diploma B
12.15 – 13.00 uur: Diploma C
Dinsdag 3 juli 2018: Proefzwemmen.
16.00 – 16.45 uur: Diploma A
16.45 – 17.30 uur: Diploma B
17.30 – 18.15 uur: Diploma B
18.15 – 19.00 uur: Diploma C
Zaterdag 7 juli 2018: Diplomazwemmen.
09.00 – 09.45 uur: Diploma A
10.15 – 11.00 uur: Diploma B
11.00 – 11.45 uur: Diploma B
12.15 – 13.00 uur: Diploma C
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Kledingeisen:!!!!
Elke les (vanaf niveau op weg naar kurk), zwemmen wij met kleding aan!
Geef uw kind voor de natte kleding een TAS VOORZIEN VAN NAAM extra mee naar het zwembad! Zo raken er
minder kledingstukken kwijt of in de gevonden voorwerpen mand!
Indien er spullen vergeten worden, bewaren wij dit maximaal 1 maand. Alles wat er daarna nog in onze gevonden
voorwerpen mand zit, gaat naar een goed doel.
Onderstaand de kledingeisen die wij moeten handteren vanuit de zwembond. Wij zien te vaak leggings/
pyjama’s of andere strakke aansluitende kledingstukken. Dit mag NIET, niet omdat wij dat niet willen,
maar omdat dit niet is toegestaan vanuit de bond. Mocht er een steekproef komen tijdens het proef- en/of
diplomazwemmen, mag uw kind NIET deelnemen wanneer hij/zij niet voldoet aan deze eisen.
Dus ook tijdens de zwemlessen volgens deze eisen gekleed a.u.b.

De kledingeisen voor Diploma A zijn:
 Badkleding
 Hemd!!!
 Korte broek of rok (geen legging/pyjama)
 T-shirt met korte mouw (geen pyjama)
 Sokken (geen enkelsokjes)
 Plastic waterschoentjes!
De kledingeisen voor Diploma B zijn:
 Badkleding
 Hemd
 Lange broek of rok (geen legging/pyjama)
 T-shirt met lange mouw (geen pyjama)
 Sokken (geen enkelsokjes)
 Sportschoenen of linnenschoenen.
De kledingeisen voor Diploma C zijn:
 Badkleding
 Hemd
 Lange broek of rok (geen legging/pyjama)
 T-shirt met lange mouw (geen pyjama)
 Sokken (geen enkelsokjes)
 Sportschoenen of linnenschoenen.
 Regen- of zomerjas
De kledingeisen voor Zwemvaardigheid zijn:
 Badkleding
 Hemd
 Lange broek of rok (geen legging/pyjama)
 Trui met lange mouw
 Sokken (geen enkelsokjes)
 Sportschoenen.
 Zomerjas.
 EXTRA Plastic Tas mee -> t.b.v. survival zwemgedeelte

