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Nieuws 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al verteld is het team bezig om 
allemaal het Europesche diploma te behalen. In het kader van 
de opleiding is het van belang is dat de zwemdocenten 
regelmatig worden beoordeelt. Het zal hierdoor dan ook 
voorkomen Jeannette op de kant zit, en vanaf hier de 
zwemdocenten beoordeeld. Indien u op en/of aanmerkingen 
heeft omtrent de zwemlessen kom dan gerust naar Jeannette.   

De afgelopen periode zijn ouders regelmatig met vragen 
omtrent het sticker systeem naar ons toe gekomen. Het is de 
bedoeling dat de kinderen 1x per maand een sticker 
ontvangen, echter gaan deze stickers niet op volgorde, maar 
word er gekeken wat er in de les behandeld is. Uw kind hoeft 
ook niet alle stickers te hebben om te kunnen afzwemmen.  
Houd u er rekening mee dat wij altijd de 1e van de maand 
lessen met kleren aan, en dat de ouders dan niet aanwezig 
mogen zijn bij het zwembad?  

Daarnaast zal het u ongetwijfeld al zijn opgevallen dat onze 
website wat verouderd is, achter de schermen is de 
zwemschool dan ook actief bezig met deze te vernieuwen. Tot 
die tijd houden we u op de hoogte middels extra  
nieuwsbrieven. 
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Vaste 
contactmomenten 

In de vorige nieuwsbrief hebben 
wij het al aangegeven dat er sinds 
kort vaste contactmomenten zijn 
om met Jeanette te praten. 
Natuurlijk kunt u ook nog zoals u 
altijd al gewend was, bellen, 
mailen en/of whatsappen. Tijdens 
de zwemles heeft u wellicht 
gemerkt dat de kinderen elkaar 
afwisselen. Hierdoor kunt u 
wellicht niet met al uw vragen en/
of opmerkingen bij Jeanette 
terecht zoals u zou willen. Om u 
toch in de gelegenheid te stellen 
dit face to face te doen kunt u dat 
w e l d o e n o p d e d a a r v o o r 
bestemde contact momenten.   

Even weken: 

• Donderdag van 13.00-13.30 
uur op Landal Miggelenberg. 

• Vrijdag van 10.00 - 10.30 uur, 
en zondag van 14.00-14.30 uur 
op Parc Spelderholt  

Oneven weken: 

• Maandag van 15.00 - 15.30 uur, 
Dinsdag van 11.00 - 11.30 uur 
en Zondag van 11.30 - 12.30 
uur op Parc Spelderholt.  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Oefenuurtjes 
Het is ons opgevallen dat lang nog niet iedereen op de hoogte 
is van onze oefenuurtjes. De oefenuurtjes zijn voor kinderen 
die nu zwemles hebben, maar ook na het behalen van je 
diploma. Je mag tijdens deze uren met broertjes,zusjes, 
vriendjes, vriendinnetjes lekker komen zwemmen. Tijdens de 
oefenuurtjes zijn er medewerkers van de zwemschool zowel 
op de kant als in het water om ouders te ondersteunen zodra 
ze met hun kinderen gaan oefenen. Je kunt dus tijdens deze 
uurtjes terecht voor alle zwemtechnische vragen, echter is het 
geen 1-1 les! Je kunt ook kennis maken met de SeaScooter. 
Een ander bijkomend voordeel van de oefenuurtjes is dat 
kinderen al kennis kunnen maken met Landal, hier gaan 
kinderen tenslotte afzwemmen voor hun A diploma.  
Zoals u van ons gewend bent is het afzwemmen maatwerk, 
hierdoor kan het soms voorkomen dat kinderen niet 
afzwemmen op Landal, maar dit bijvoorbeeld individueel doen 
en soms word er ook afgezwommen op Parc Spelderholt. 
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Activiteit 

U had het wellicht al wel in een 
eerdere nieuwsbrief gelezen  of 
gehoord in de wandelgangen, wij 
hadden beloofd om een leuke 
paalactiviteit te organiseren voor de 
kinderen van de zwemschool. Echter 
door een dubbele boeking bij het 
zwembad hebben we deze activiteit 
m o e t e n t e r u g t re k ke n u i t o n s 
programma.  Wij vinden dit als 
zwemschool ook erg spijtig en 
hadden graag een leuke middag met 
de kinderen gehad. Echter wees niet 
getreurd wij zijn op de achtergrond 
al weer bezig met het organiseren 
van een andere activiteit. Daarover 
hoort u via Facebook of in een 
nieuwe nieuwsbrief meer. Kijk dus 
regelmatig op de facebookpagina 
van Zwemschool Kablau! 

Afzwemmen 

De afgelopen periode zijn er weer 
heel veel kinderen geslaagd voor 
hun zwemdiploma’s  A, B, C.  
Als zwemschool zijn wij hier natuurlijk 
erg trots op!  
Weet u dat er naast het reguliere 
z w e m d i p l o m a o o k n o g 
mogelijkheden zijn om door te gaan 
m e t l e s s e n m i d d e l s 
zwemvaardigheid, snorkelen of de 
SeaScooter? 

Nieuwsbrief online 

Deze nieuwsbrief is de eerste 
nieuwsbrief die u digitaal heeft 
mogen ontvangen. Natuurlijk ligt er 
in de map nog steeds een exemplaar 
zodat u ook op het zwembad op de 
hoogte bent van de laatste nieuwtjes.  
In de toekomst kunt u ook de 
nieuwste nieuwsbrief vinden op onze 
vernieuwde website. Wilt u geen 
nieuwsbrief ontvangen in uw mail, 
wilt u dit dan aan ons doorgeven, 
dan verwijder we u van de mailing 
lijst.  
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Facebook 

Op onze Facebook pagina; Zwemschool Kablau zetten wij regelmatig berichten neer dat er plekken vrij 
zijn gekomen in de reguliere zwemlessen. Wilt u uw zoon/dochter een keer extra laten lessen, dan kunt 
u gewoon reageren. Hou onze Facebook pagina dan ook goed in de gaten.  
Houdt u er wel rekening mee dat kinderen met een garantiepakket onbeperkt extra lessen mogen 
zwemmen per week, maar dat wanneer uw kind een 10 weken leskaart heeft u hiervoor per extra les 
een strip betaald.  Voorbeeld: zwemt uw kind bijvoorbeeld altijd op maandag, en komt hij een keer 
extra zwemmen op donderdag dan bent u voor die week 2 weekstrippen kwijt.  
 
Daarnaast hebben we nog een aparte website waar onze foto’s op gepubliceerd worden. U kunt deze 
vinden op de Facebook pagina; Zwemschool Kablau foto’s. Let u er goed op dat u hier alleen de foto’s 
terug kunt vinden, alle overig informatie omtrent de zwemlessen zult u kunnen vinden op de hierboven 
genoemde Facebook pagina.  

Afmelden voor een zwemles 

Mocht het voorkomen dat u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u vriendelijk dit op 
maandag, woensdag & donderdag voor 11.00 uur  door te geven. Op dinsdag, vrijdag & zondag moet 
de afmelding al voor 07.00 uur te gebeuren. Indien het niet lukt binnen de genoemde termijn af te 
bellen, zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Het kan natuurlijk gebeuren dat u 
oponthoud heeft op weg naar het zwembad, het is vanzelfsprekend dat uw kind dan later in kan 
stromen in de geplande zwemles. Wanneer u niet komt, zonder tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt 
de gemaakte kosten in rekening te brengen. De kosten  voor het missen van een zwemles bij een 
garantiepakket zijn 30 euro per half uur. Uiteraard brengen wij bij het garantiepakket geen kosten in 
rekening wanneer uw kind ziek is, heeft uw kind een 10 weken leskaart dan kost dit echter wel een strip.  

Heeft u een 10 weken leskaart en heeft uw kind de zwemles gemist, zonder tijdig te hebben afgemeld, 
dan kost u dit een strip van de gemiste week & een extra strip. Echter heeft u tijdig afgemeld, dan bent 
u wel een strip kwijt voor de desbetreffende week. Uw strippenkaart is tenslotte ingegaan in week X en 
is de 10 daaropvolgende weken geldig. Voorbeeld; Klaasje start met zwemles volgens de 10 weken 
leskaart en begint in week 10, dan loop de leskaart van week 10 t/m week 20.  

Wist u dat wanneer u alle 10 weken achtereenvolgens komt, u namens zwemschool Kablau 2 extra 
zwemlessen gratis krijgt als beloning? Blijkt aan het einde van de 10 weken dat u 2x gemist heeft, maar 
u heeft deze tijdig afgezegd, dan heeft u ook alsnog recht op deze 2 extra strippen.  

Nog een voorbeeld: 
Klaasje heeft altijd op maandag zwemles, maar hij is die les ziek. Moeder geeft dit om 08.00 uur al aan 
Jeanette door, dan gaat er alsnog wel een strip van zijn 10 weken leskaart af. Gelukkig kan Klaasje op 
donderdag de les inhalen, omdat moeder op Facebook een oproep van Jeanette voorbij zag komen. 
Dan kost het Klaasje die week dus 2 strippen.  

Indien het u nog niet helemaal duidelijk is na deze uitleg, dan nodigen wij u uiteraard uit om dit 
nogmaals met Jeanette te bespreken, dit om mogelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen.  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Wijzigingen in Zwemlesrooster 
Proefzwemmen in Landal Miggelenberg 
12 maart, 9 april & 21 mei om 8.00 en/of 8.45 uur  
Afzwemmen in Landal Miggelenberg 
19 maart,16 april & 28 mei om 7.30 en/of 8.45 uur 
Oefenuurtjes in Landal Miggelenberg 
5 maart, 2 april & 14 mei van 8.30 – 10.00 uur 
Oefenuurtjes in Parc Spelderholt  
12 maart,9 april & 14 mei van 12.45 – 14.00 uur 
Geen zwemlessen op: 
1 maart (inhalen kan alleen in overleg)/ 27 & 28    
maart (pasen)/ 23 april t/m 8 mei (meivakantie),  
15&16 mei (pinksteren), 22 juni (BHV, (inhalen alleen in overleg) 
Let op! 
Les in Parc Spelderholt ipv Landal Miggelenberg op donderdag 3 maart  

Vrolijk Pasen !!!  
Team Zwemschool Kablau 

Zwemschool Kablau 
Houttuinen Oost 40 
7325 SX Apeldoorn 
Info@zwemschool-kablau.nl 
055-8441356 
06-51076480 
Bank: NL61INGB0667095373 

U kunt ons ook online vinden:

Twitter onder de naam: @zwemlesKablau 
Like onze facebook pagina: Zwemschool Kablau &  
                                                   Zwemschool Kablau Foto’s  

Bezoek uiteraard ook onze website: www.zwemschool-kablau.nl
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