Sint en Kerst- Nieuwsbrief Drachten December 2017
AGENDA

Woensdag 30 november, vrijdag 1 en
zaterdag 2 december 2017: Pietensurvival
Zet je Pietenmuts of Sintmijter!
In de Kerstvakantie zijn er geen lessen op woensdag 27, vrijdag 29 en zaterdag 30
december.
We starten weer op woensdag 3 januari 2018.
Wel kun je op woensdag 27 december gratis meedoen aan:
Aquafit Clinic en Conditiezwemmen in Beetsterzwaag
Voor sportieve ouders en opa’s en oma’s organiseren we een Aquafit clinic en tevens
kunnen zij kennis maken met het conditiezwemmen in Beetsterzwaag.
Het programma is als volgt:
19.30 - 20.15 uur: Aquafit
20.15 - 21.00 uur: Conditiezwemmen / zwemles voor volwassenen
Deze activiteiten worden jullie gratis aangeboden. Vooraf aanmelden is noodzakelijk!

Juf Inge, juf Sjoukje en juf Gonnie

UITBREIDING LESSEN OP VRIJDAGMIDDAG IN DRACHTEN
Sinds 17 oktober geeft Gonnie Babyzwemmen, Ouder- en Kindlessen, en gewone
zwemlessen op de vrijdagmiddag. 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.
IN BEETSTERZWAAG 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 in Beetsterzwaag 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.

