NIEUWSBRIEF september 2017

Locatie Beetsterzwaag

AGENDA
Zaterdag 16 september 2017: Proefzwemmen in zwembad De Kûpe te Buitenpost
Indien je kind hiervoor is geselecteerd, krijgt het hiervoor persoonlijk een uitnodiging.
Zaterdag 30 september 2017: Diplomazwemmen in zwembad De Kûpe te Buitenpost.
Woensdag 4 oktober tot en met zaterdag 7 oktober 2017: Kijklessen; tevens gekleed zwemmen
Bij de 1,5-uurs lessen op zaterdagmorgen kun je alleen het eerste half uur komen kijken. Aansluitend
is er een kwartier gereserveerd om de vorderingen van je kind met de leerkracht door te nemen.
Wil je de blauwe slofjes over je schoenen aandoen en zelf een stoel of krukje meenemen?
Bij alle lessen zijn andere belangstellenden ook welkom.
Woensdag 1 tot en met 4 november 2017: Gekleed zwemmen
20 november en 2 december 2017: Volgende keren proef- en diplomazwemmen

In de Herfstvakantie (21 oktober tot en met 28 oktober) gaan alle lessen
gewoon door!
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.
Meer informatie over deze nieuwe licentie vindt je bij: https://www.licentiezwemabc.nl/

UITBREIDING LESSEN IN DRACHTEN:
Met ingang van 6 oktober a.s. zal Gonnie nieuwe lessen opstarten op de vrijdagmiddag. Er
komen zwemlessen in groepjes van maximaal 7 kinderen. Dit zijn lesgroepen zonder ouders
erbij. Daarnaast komt er een Ouder- en kindles voor peuters van 1,5 – 4 jaar. Dit wordt een les
van 45 minuten. Aansluitend komt er nog een Babyles. Dit is weer een voordeel voor diegenen
die met een baby en een peuter aansluitend willen zwemmen.
Het programma en prijzen worden als volgt:
16.45 – 17.30 uur
17.30 – 18.15 uur
18.15 – 19.00 uur
19.00 – 19.30 uur

zwemles A diploma max. 7 kinderen
zwemles A diploma max. 7 kinderen
Ouder- en kindzwemles (1,5 – 4 jaar)
Babyzwemmen (8 wkn – 1,5 jaar)

€ 45,€ 45,€ 34,50
€ 25,75

PILOT NIEUW EXAMENREGLEMENT 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 doet ook mee aan deze pilot. Dat betekent dat de
examens in juli en september al volgens de nieuwe eisen zijn/ zullen verlopen. Aan de
betreffende ouders is hier nadere informatie over verstrekt. Voor meer informatie over dit
onderwerp:
https://www.nlzwemveilig.nl/content/nl-zwemveilig
http://www.npz-nrz.nl/index.php?sid=17&nid=1274&newsgroup
GEKLEED ZWEMMEN EN GEKLEURDE BANDJES
Sinds dit jaar geven we de kinderen een gekleurd bandje per veiligheidsniveau. In een groep
kunnen meerdere kleuren bandjes voorkomen. Het kan dat je kind is doorgestroomd naar een
volgende groep, en pas na een aantal lessen het volgende bandje krijgt. De bandjes blijven
eigendom van Aquarius Zwemopleidingen. Bij verlies berekenen we € 2,-.
Het gekleed zwemmen beoefenen we in alle niveau’s een keer per maand, omdat dit ook een
onderdeel van het diplomazwemmen is. De overige lessen in de maand hoeft de extra kleding
niet te worden meegenomen, tenzij de lesgever het aangeeft. We doen dit steeds iedere eerste
les van de maand.
Let erop dat de kleding schoon is en zonder resten van wasmiddelen of wasverzachter!
De kinderen die voor A diploma oefenen:
niveau 1 & 2 (rood en wit bandje) kunnen een T-shirt over de zwemkleding aan doen;
niveau 3 (blauw bandje) een T-shirt en een korte broek
niveau 4 (geel bandje) een T-shirt met lange mouwen, lange broek en schoenen met een harde
zool.
De kinderen die voor B diploma oefenen:
T-shirt met lange mouwen, lange boek en schoenen met harde zool

De kinderen die voor C diploma oefenen:
Net als de kinderen die voor B oefenen, en bovendien een regenjack eroverheen.
VERTROUWENSPUNT SPORT
Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is ook beschikbaar voor de zwembranche.
Medewerkers en ouders van de zwemschool kunnen worden ingeschakeld of om advies
gevraagd als het gaat om onveilige of ongewenste situaties. Het telefoonnummer is: 09002025590 en kost € 0,10 per minuut. Meer informatie vanuit de zwembranche vind je op:
http://www.npz-nrz.nl/index.php?sid=191 . Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is
te vinden op www.watisjouwgrens.nl
AQUAFIT EN AQUAFIT 50+ GROEP
Er zijn nu twee Aquafit groepen op woensdagavond. Er is een onderscheid gemaakt voor de
50+ers en anderen. Dit heeft te maken met de intensiteit van de les. Wil je ook eens een gratis
proefles volgen? Heerlijk sporten in extra verwarmd water is ideaal voor mensen met blessures.
Graag even een mailtje vooraf.
De lestijden zijn: 19.15- 20.00 uur: Aquafit 50+; en 20.00 – 20.45 uur: Aquafit.
CONDITIEZWEMMEN
Wie zijn of haar conditie wil verbeteren en wat aanwijzingen wil over de zwemtechniek kunnen
bij ons conditiezwemmen op de woensdagavond van 20.45- 21.30 uur en vrijdagavond van
19.45- 20.30 uur.
Ouders van kinderen die bij onze lessen zwemmen, krijgen een korting van 25% op de lessen
Aquafit of Conditiezwemmen!
KIJKEN VOOR HET RAAM
Om een optimale concentratie bij de kinderen te houden, verzoeken wij de ouders niet of zo
kort mogelijk voor het raam te kijken. Ouders, verzorgers en opa’s en oma’s zijn van harte
welkom bij onze kijklessen. Zo kunnen we tijdens de andere lessen meer resultaat krijgen.
PASFOTO
Wil je een (pas) foto meenemen die wij op de instructiekaart van je kind kunnen plakken?
PLASSEN VOOR DE ZWEMLES
Wil je je kind naar de toilet laten gaan voor aanvang van de zwemles, zodat we hier niet tijdens
de les onnodig veel tijd aan kwijt zijn?
INHALEN & AFMELDEN
Een gemiste les kan ingehaald worden, uitsluitend na overleg en mits er voldoende ruimte is in
een groep. Daarom is het ook belangrijk dat je je kind afmeldt. Inhalen kan maximaal twee keer
in het traject voor het A- diploma, 1 keer voor het B –diploma en 1 keer voor het C- diploma.
TELEFONISCHE SPREEKUUR
is er wekelijks op woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. Je kunt ook een mail sturen met
een terugbelverzoek naar: aquariuszwemopleidingen@gmail.com.

Het team van Aquarius Zwemopleidingen wenst iedereen weer een lekker
zwemseizoen toe!

