Beste ouders,
Het zijn momenteel de laatste zwemlessen van de reeks januari- maart.
Jullie kunnen bij voorrang inschrijven voor de volgende lessenreeks.
Enkele praktische afspraken hierbij:
▪

▪

▪

Jullie kunnen uw kind de laatste les opnieuw ingeschreven voor de zwemlessen van het tweede
kwartaal 2022. Hierbij is er mogelijkheid om ter plaatse elektronisch te betalen.
o

De laatste lessen gaan respectievelijk door op zaterdag 26 maart 2022 en dinsdag
29 maart 2022.

o

De data van de zwemlessen van het tweede kwartaal van 2022 kunt u onderaan
deze mailing terugvinden.

Tot en met 1 april 2022 wordt voorrang gegeven aan de huidig ingeschreven zwemmertjes om
(online en via e-mail) opnieuw in te schrijven voor de volgende zwemlessenreeks in het tweede
kwartaal van 2022. Het e-mailadres voor her-inschrijvingen is zwemles@ezvzwemmen.be (!!
Nieuw e-mail adres)
o

Vanaf 2 april kan iedereen zich inschrijven voor onze zwemlessen van het tweede kwartaal
van 2022 en dit in volgorde van aanmelding.

o

Let wel: de inschrijving is pas definitief wanneer deze gepaard gaat met een betaling.

o

Dit houdt concreet in dat, wanneer uw kind deelnam aan de lopende zwemlessenreeks en
opnieuw wordt ingeschreven na 1 april 2022 of wanneer pas betaling wordt ontvangen na
1 april, hij of zij in samenloop komt met de kinderen die staan ingeschreven op de
wachtlijst en dus niet meer van voorrang geniet.

De laatste les zal er feedback gegeven worden in de grote groepskleedkamers. De rapportjes en
brevetten worden uitgedeeld per groep en er is individuele feedback mogelijk.
o GROEP 1 (wit) in de 1ste kleedkamer van 9u05 – 9u25/ 10u05 – 10u25/ 11u05 – 11u25
o GROEP 2 (rood) in de 2de kleedkamer van 9u05 – 9u25/ 10u05 – 10u25/ 11u05 – 11u25
o GROEP 3 (blauw) in de 3de kleedkamer van 9u25 – 9u45/ 10u25 – 10u45/11u25 – 11u45
o GROEP 4 (zwart) in de 4de kleedkamer van 9u25 – 9u45/ 10u25 – 10u45/ 11u25 – 11u45

Iedereen nog veel succes toegewenst met de laatste zwemlessen en hopelijk tot binnenkort.
Met vriendelijke groet,

Jan De Poorter
Voorzitter

Laurien Van Nieuwenhove
Verantwoordelijke zwemlessen

Elien Steel
Verantwoordelijke Administratie zwemlessen

Bijlage: data zwemlessen tweede kwartaal 2022

Dinsdag

Zaterdag

19/04/2022
26/04/2022
03/05/2022
10/05/2022
17/05/2022
24/05/2022
31/05/2022
07/06/2022
14/06/2022
21/06/2022

16/04/2022
23/04/2022
30/04/2022
07/05/2022
14/05/2022
21/05/2022
28/05/2022
04/06/2022
11/06/2022
18/06/2022

