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ZONLID - KWALITEIT - KINDVRIENDELIJK - ERVARING 

MEEDENKEND - PERSOONLIJK - MAATWERK 

Geachte zwemlesouders, 

 

Ik hoop dat iedereen een goede zomervakantie heeft gehad. 

Ter informatie: Ons team gaat in het weekend van 4 september een teambuildingsweekend in. 

Hierdoor vervallen op zondag 6 september alle zwemlessen. Hieronder staan een paar aandachtspun-

ten. Zou u zo vriendelijk willen zijn hier rekening mee te houden? 

 

1. Voordat u de kleedkamers betreed, graag alle schoenen buiten in de rekken.  

U kunt op blote voeten of op slippers de kleedkamers betreden. 

2. Wilt u de zwemzaal pas betreden als de leskinderen, voor uw eigen zwemlestijd, naar de trap 

gaan en het liedje gaan zingen? 

3. Na afloop van de zwemles mogen de kinderen nog heel even in het bubbelbad c.q. kinderbadje. 

Graag zelf toezicht houden en er op letten dat dit rustig gebeurd. 

4. Na afloop van de lessen graag uw stoel weer opstapelen c.q. aanschuiven in Landal. 

5. De eerste week van de maand gaan we zonder ouders lessen. Bij het proefzwemmen mogen ook 

geen ouders aanwezig mogen zijn, hiermee kunnen wij uw kind hierop voorbereiden. 

6. De eerste week van de maand gaan alle A kinderen met kleren aanzwemmen, te weten onder-

broek, hemd, korte broek, kort shirt, sokken en waterschoenen. 

7. Heeft u een vraag? Kom dan rechtstreeks naar mij. Ik heb iedere lesdag nabesprekingen met de 

lesgevende docent(e). Ik kan het dan gelijk bespreken. 

8. Graag parkeren op de grote parkeerplaatsen, deze staan op de borden aangegeven. 

9. Wilt uw erop letten dat er op tijd wordt betaald? De betalingstermijn vindt u op de nota. 

10. Wilt u uw kind op tijd afmelden? Het komt namelijk steeds vaker voor dat ouders dit vergeten. 

Graag op maandag, woensdag en donderdag voor 11.00 uur afmelden. Op dinsdag, vrijdag en 

zondag voor 7.00 uur.  Als u volgende week al weet dat u niet komt, geef dat dan alvast door via 

app, sms of mail. Ik ben anders genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Team van Zwemschool Kablau 

Jeannette Kablau 


