Algemene informatie zwemlessen 2016/2017
Op onderstaande data van komen de zwemlessen te vervallen i.v.m. vakanties en/of
feestdagen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Koningsdag `
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Tweede pinksterdag
Zomervakantie
LET OP!

maandag 24 oktober 2016 t/m zondag 30 oktober 2016
zaterdag 24 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
zaterdag 25 februari 2017 t/m vrijdag 3 maart 2017
vrijdag 14 april 2017
maandag 17 april 2017
donderdag 27 april 2017
vrijdag 5 mei 2017
donderdag 25 mei 2017
maandag 5 juni 2017
maandag 17 juli 2017 t/m zondag 27 augustus 2017

Tijdens de mei vakantie gaan de zwemlessen buiten Koningsdag en
bevrijdingsdag gewoon door.

Op onderstaande zaterdagen is het proefzwemmen en diplomazwemmen ingepland, voor het
A, B en C diploma
Training
Proefzwemmen
Diplomazwemmen
September 2016
Oktober
2016
November 2016
December 2016
Januari
2017
Februari 2017
Maart
2017
April
2017
Mei
2017
Juni
2017
Juli
2017

10 september
8 oktober
12 november
3 december
14 januari
4 februari
11 maart
8 april
13 mei
3 juni
24 juni

17 september
15 oktober
19 november
10 december
21 januari
11 februari
18 maart
15 april
20 mei
10 juni
1 juli

24 september
22 oktober
26 november
17 december
28 januari
18 februari
25 maart
22 april
27 mei
17 juni
8 juli

De trainings zaterdag voorafgaande aan het proefzwemmen is een must! Tijdens deze
training zwemmen de leerlingen het hele programma voor het A, B en/of C diploma. Hierdoor
weten ze wat te verwachten met het proefzwemmen en diplomazwemmen.
Tijdens de training en/of het proefzwemmen kan er altijd in overleg besloten worden dat een
leerling bij onvoldoende presteren, niet mag deelnemen aan het diplomazwemmen.

Kijkdagen 2016/2017
Drie keer per jaar organiseren wij kijkdagen voor de zwemlessen. Dit is een uitstekende
gelegenheid om van dicht bij de vorderingen van uw kind te volgen. Ook is tijdens de kijkdag
mogelijk om de leerkracht te spreken en vragen te stellen. De zwemlessen worden dan
ingekort naar 30 minuten, zodat er 15 minuten over blijft om de leerkracht vragen te stellen.
Hieronder de data van de kijkdagen zijn
Week 47, 21 t/m 25 november 2016
Week 11, 13 t/m 18 maart 2017
Week 24, 12 t/m 17 juni 2017

Wijzigingen onder voorbehoud, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
de receptie van Recreatieoord de Warande op nummer 0162-489700 of mailen naar
zwemlessen@oosterhout.nl

