Nieuwsbrief Beetsterzwaag

29 november 2017
AGENDA

Woensdag 29 november tot en met zaterdag 2 december 2017 :
Sinterklaasactiviteit: zet je Pietenmuts of een Sintmijter op.
Zaterdag 2 december: Diplomazwemmen voor het Zwem-ABC
(eerstvolgende keren: 20 en 27 januari, 10 en 24 maart 2018)

Zaterdag 2 december tot en met donderdag 7 december: Gekleed zwemmen

Woensdag 13 tot en met zaterdag 16 december: Kijklessen
Woensdag 27 december: Aquakids Clinic Snorkelen (17.00 – 17.45 uur èn 17.45– 18.30
uur) en Aquakids Survival (18.30 – 19.15 uur), voor wie tenminste hun B diploma
hebben. Meedoen is gratis; alleen na opgave!
Aquafit en Conditiezwemmen gaan deze avond gewoon door!
Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december 2017 zijn er geen zwemlessen.
Woensdag 3 tot en met zaterdag 6 januari 2018: Gekleed zwemmen

Het team van Aquarius Zwemopleidingen wenst alle zwemmers
een mooi Kerstfeest toe en een sportief en gezond 2018!

AQUAFIT
Op de woensdagavond worden de Aquafit groepen van 19.15 en 20.00 uur
samengevoegd. De lestijd wordt 19.30 – 20.15 uur. Bij voldoende aanmeldingen kunnen
de groepen weer opgesplitst worden.
Het Conditiezwemmen / Zwemles voor Volwassenen wordt aansluitend van 20.15 –
21.00 uur.
UITBREIDING LESSEN OP VRIJDAGMIDDAG IN DRACHTEN
Sinds 17 oktober geeft Gonnie Babyzwemmen, Ouder- en Kindlessen, en gewone
zwemlessen op de vrijdagmiddag in het zwembad van Talant te Drachten. Er zijn nog
plaatsen vrij bij de lessen Babyzwemmen om 19.00 uur en de Ouder – en Kindlessen
om 18.15 uur.
Juf Sjoukje heeft de lessen op de zaterdagmorgen in Drachten overgenomen.
DIRECT STARTEN OP:
Zwemlessen A diploma: woensdag en donderdag van 17.00 – 17.45 uur
Zaterdagmorgen van 8.45- 10.15 uur
Zaterdagmiddag, ‘Samen voor A’ van 13.30 – 14.15 uur
Aquakids: vrijdagavond van 19.00 – 19.45 uur
Ouder- & kindzwemmen: zaterdagmiddag van 15.15- 16.00 uur
EXTRA LESSEN OP:
Tijdens de lessen ‘Samen voor A’ op zaterdagmiddag van 14.15- 15.00 uur is er voor
gevorderde kinderen en hun ouders de gelegenheid extra te oefenen voor het A
diploma. Is er een lespakket afgenomen, dan kunnen deze lessen gratis gevolgd worden.
Is er geen pakket afgenomen, dan geldt er een korting van 10% op deze en de reguliere
les.
ACTIES
 ‘Like us’ op Facebook, en maak kans je inschrijfgeld terug te
verdienen!
 Ouders kunnen tegen gereduceerd tarief werken aan hun conditie
in het extra verwarmde zwembad van Revalidatie Friesland te
Beetsterzwaag op woensdag- en vrijdagavond.
 Verdien je inschrijfgeld terug door een nieuwe zwemmer te
introduceren (moet minimaal 3 maanden zwemmen)
AFMELDINGEN GRAAG OP:
aquariuszwemopleidingen@gmail.com of op 0511-472987. Het telefonisch spreekuur is
op woensdagmorgen van 9.30 – 11.30 uur.

