NIEUWSBRIEF 31 mei 2017 Beetsterzwaag

Om te noteren in je agenda!
Gekleed zwemmen: van 1- 7 juni; 1- 6 juli en 22 - 28 juli i.v.m. Zomersurvival
Kijklessen: van 7 – 10 juni
Bij de 1,5-uurs lessen ’s morgens kun je alleen het eerste half uur komen kijken.
Wil je de blauwe slofjes over je schoenen aan doen en zelf een stoel of krukje meenemen?
Op de zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur zijn belangstellenden ook welkom!

Proefzwemmen: zaterdag 1 juli in zwembad De Kûpe te Buitenpost.
Indien je kind hiervoor is geselecteerd krijgt het hiervoor persoonlijk een uitnodiging.
(eerstvolgende keer hierna: 16 september a.s.)

Diplomazwemmen: zaterdag 15 juli in zwembad De Kûpe te Buitenpost.
(eerstvolgende keer hierna: 30 september a.s.)

Diplomazwemmen Aquakids: Zwaardvis en Dolfijn: vrijdag 7 juli
Diplomazwemmen Teddybeer op zaterdagmiddag 8 juli
voor de groepen Samen voor A en de Ouder- en kindzwemles groep op zaterdagmiddag.

Zomersurvival: vanaf zaterdag 22 juli tot en met vrijdag 28 juli: Kleding aan!!
Zomerstop locatie Beetsterzwaag : vanaf zaterdag 29 juli tot en met vrijdag18 augustus

. (zomerstop locatie Drachten is afwijkend, nl. van 5 augustus tot en met 23 augustus)
Start nieuwe seizoen in Beetsterzwaag: zaterdag 19 augustus 2017
(Start nieuwe seizoen in Drachten: zaterdag 26 augustus 2017)

Licentie Zwem-ABC
Er is een nieuwe kwaliteitsstandaard binnen de
zwembranch ontwikkeld door het Nationaal Platform
Zwembaden|NRZ. Iedere zwemlesaanbieder die de
diploma’s van dit zweminstituut wil blijven aanbieden dient
voor 1 januari 2018 deze licentie te hebben verkregen.

De Licentie Zwem-ABC biedt onafhankelijke en externe kwaliteitsborging, waaronder
opgeleide deskundigen uit de zwembranche (gedelegeerden) die tijdens het
diplomazwemmen toetsen of kandidaten voldoen aan het vaardigheidsniveau dat door de
branche is vastgesteld.
Op dit moment hebben wij nog de ‘Erkenning’ als ‘Opleidings- en Exameninstituut’ voor
de Nationale Zwemdiploma’s en zijn wij druk bezig de laatste puntjes op de i te zetten
om ook de Licentie te kunnen verkrijgen. We hopen dit voor de zomervakantie nog te
kunnen afronden.
Een van de voorwaarden was het hebben van ‘gelicentieerde examinatoren’. Juf Inge en
Juf Gonnie hebben in april met succes hiervoor het examen afgerond. Uiteraard houden
we jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!
Meer informatie over deze nieuwe licentie vindt je bij: https://www.licentiezwemabc.nl/
Nieuw examenreglement diploma’s Zwem- ABC
Naar aanleiding van verdrinkingsongevallen is er een project NL Zwemveilig gestart in
opdracht van het ministerie van VWS. Dit project loopt tot en met eind 2017. Er zijn
nieuwe veiligheidsnormen opgesteld waaraan de diploma’s moeten voldoen. Dit heeft
tot gevolg dat er enkele onderdelen binnen het examenreglement van het Zwem-ABC
gaan veranderen. Er is een voorstel voor de veranderingen gekomen vanuit het Nationaal
Platform Zwembaden|NRZ. Deze veranderingen zullen eerst uitgeprobeerd worden
door 40 zwemlesinstituten in Nederland. Aquarius Zwemopleidingen zal ook mee doen
aan deze pilot. Dat betekent dat de examens in juli en september al volgens de nieuwe
eisen zullen verlopen. Aan de betreffende ouders zal hier nog nadere informatie over
worden verstrekt. Hieronder een paar links over dit onderwerp:
https://www.nlzwemveilig.nl/content/nl-zwemveilig
http://www.npz-nrz.nl/index.php?sid=17&nid=1274&newsgroup= (inzake nieuw examens)
Afmelden en inhalen
Indien je je kind afmeldt voor de zwemlessen, bestaat de mogelijkheid deze gemiste
lessen in te halen tot een maximum van 2 lessen in het traject voor het A diploma en 1
voor het B en 1 voor het C diploma. Neem hiervoor contact op per mail. Uitsluitend bij
langdurige ziekte (langer dan 3 weken) kan het lesgeld verrekend worden.
Afmelden op: aquariuszwemopleidingen@gmail.com . Of telefonisch tijdens het
spreekuur op woensdagmorgen van 9.30 – 11.30 uur op: 0511-472987.

Overzicht lestijden en prijzen met ingang van 1 juli 2017:
Met ingang van 1 juli 2017 worden de lesprijzen aangepast.
Hieronder tref je de nieuwe lesprijzen en de diverse kortingsacties aan:
Locatie: zwembad Talant , de Akkers 7 te Drachten
Woensdag
17.15 – 18.00 uur
Samen voor A
18.00 – 18.30 uur
Ouder- en kindzwemles (1,5– 4 jaar)
18.30 – 19.00 uur
Ouder- en kindzwemles (1,5 – 4 jaar)
19.00 – 19.30 uur
Babyzwemmen (8 wkn – 1,5 jaar)
Vrijdag (met ingang van 6 oktober a.s.)
16.45 – 17.30 uur
zwemles A diploma max. 7 kinderen
17.30 – 18.15 uur
zwemles A diploma max. 7 kinderen
18.15 – 19.00 uur
Ouder- en kindzwemles (1,5 – 4 jaar)
19.00 – 19.30 uur
Babyzwemmen (8 wkn – 1,5 jaar)
Zaterdag
9.00 – 9.30 uur
9.30 – 10.00 uur
10.00 – 10.30 uur
10.30 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur

Babyzwemmen (8 wkn – 1,5 jaar)
Ouder- en kindzwemles (1– 2 jaar)
Ouder- en kindzwemles (2– 4 jaar)
Samen voor A (vanaf 4 jaar)
Samen voor A (gevorderden)

Tarieven Drachten (per maand)
Samen voor A
Zwemles A diploma
Ouder- en kindzwemles
Ouder- en kindzwemles
Babyzwemmen
Inschrijfgeld (eenmalig)

(1/2 uur)
(3/4 uur)

€ 45,€ 45,€ 25,75
€ 34,50
€ 25,75
€ 17,50

Maak gebruik van onze voordelige Kortingsacties:
 Bij het tegelijkertijd zwemmen van 3 personen uit één gezin zwemt 1 persoon voor
lesprijs (van de goedkoopste lessoort).
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 Ouders van kinderen die bij ons zwemles hebben, krijgen een korting van 25% op de Zwemles
voor volwassenen, het Conditiezwemmen of de lessen AquaFit en AquaFit 50+.
 Bij AquaFit, AquaFit 50+ en Conditiezwemmen geldt een korting van 25% als je partner ook
meezwemt.
 Bij afname van 2 lessen in de week geldt een korting van 10%
 Bij het in één keer betalen van de pakketprijs geldt een korting van 3%

Locatie: zwembad Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag
Woensdag
17.00 – 17.45 uur
17.45 – 18.30 uur
18.30 – 19.15 uur
19.15 – 20.00 uur
20.00 – 20.45 uur
20.45 – 21.30 uur

Beginners A - diploma
Gevorderden A – diploma
B -, C- diploma / Aquakids Snorkelen
AquaFit 50+
AquaFit
Conditiezwemmen/ Zwemles volwassenen

Donderdag
17.00 – 17.45 uur
17.45 – 18.30 uur

Beginners A - diploma
Gevorderden A – diploma / B -, C - diploma

Vrijdag
19.00 – 19.45 uur
19.45 – 20.30 uur

Aquakids Survival, Zwemvaardigheid
Conditiezwemmen/ Zwemles volwassenen

Zaterdag
08.45 – 10.15 uur
10.15 – 11.45 uur
12.00 – 13.30 uur
12.00 – 12.45 uur
12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur
15.15 – 16.00 uur

1,5-uurs les A- diploma (beginners)
1,5-uurs les A- diploma (gevorderden)
1,5-uurs les A- diploma (diplomagroep)
Zwemles B- diploma
Zwemles B-diploma / C diploma
Samen voor A (beginners)
Samen voor A (gevorderden)
Ouder- en kindzwemles (1-4 jaar) ook voor het speciale kind!

Tarieven Beetsterzwaag (per maand)
Zwemles 45 minuten
Zwemles 45 minuten
Zwemles 45 minuten
Zwemles 90 minuten

(ABC - woensdag - max 8 kinderen)
(ABC- donderdag - max 7 kinderen)
(B/C - zaterdag)
(A- zaterdag)

Pakketprijs ABC- diploma (12 x € 79,50)
Voor kinderen vanaf 4 jaar in de reguliere lesgroepen
Pakketprijs B- en C-diploma samen (6 x € 40,-)

€ 39,€ 45,€ 36,€ 69,€ 954,€ 240,-

Aquakids
Samen voor A
(zaterdag)
Ouder- en kindzwemles (speciaal)

€ 36,€ 42,75
€ 34,50

Zwemles volwassenen
AquaFit/ AquaFit 50+/ Conditiezwemmen

€ 39,€ 33,50

Inschrijfgeld (eenmalig)
Proefzwemmen
Diplomazwemmen Zwem-ABC
Diplomazwemmen overig

€ 17,50
€ 16,50
€ 26,50
€ 8,-

