NIEUWSBRIEF september 2017

Locatie Drachten

AGENDA
Vrijdag 6 oktober 2017: Start nieuwe lessen

In de Herfstvakantie (21 oktober tot en met 28 oktober) gaan alle lessen
gewoon door!
Woensdag 25 oktober, vrijdag 27 oktober en zaterdag 28 oktober 2017:
Pakes en Beppes, Opa’s en oma’s mogen deze week meedoen of komen kijken. Bij de
zwemlessen alleen kijken.
Woensdag 15 november, vrijdag 17 november en zaterdag 18 november 2017:
Survivalles voor alle groepen! T-shirt aan over de zwemkleding.

NIEUWE LESSEN OP VRIJDAGMIDDAG / -AVOND
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

Er zijn nog plekjes vrij, voor wie over wil stappen of kennissen heeft die ook graag bij ons
willen zwemmen. Wij verwachten dat er hierdoor in alle groepen weer meer ruimte
komt.

STAGIAIRE
Sjoukje Veenstra zal voor de module Ouder- en kindlessen op de zaterdag de lessen
verzorgen. Hiervoor krijgt ze feedback van Gonnie. Eind November hoopt zij het
examen te kunnen doen. Zij is al bevoegd om zwemlessen ABC op onze locatie in
Beetsterzwaag te geven.

ZWEMLESSEN
Vanaf 4 jaar kan je kind bij ons zwemlessen volgen die opleiden voor het Nationaal
Zwemdiploma Zwem-ABC van Nationaal Platform Zwembaden |NRZ.
Sinds enige tijd bieden we in Drachten de lessen ‘Samen voor A’ aan, waarbij een van de
ouders actief mee doet in de les. Het is een logisch en gewild vervolg op onze Ouder- en
Kindlessen. De lessen duren drie kwartier. De groep bestaat uit maximaal 7 kinderen en
hun ouders. Kinderen die 3,5 zijn en een goede basis hebben gelegd bij de Ouder- en
Kindlessen kunnen al meedoen aan deze lessoort.
Er zijn inmiddels drie groepen actief in Drachten; op woensdag van 17.15- 18.00 uur, op
zaterdag van 10.30 – 11.15 uur en van 11.15- 12.00 uur (gevorderden). De kinderen
kunnen aan deze lessen meedoen tot aan het A-diploma van het Zwem-ABC.
Het is ook mogelijk vanuit deze lessen in te stromen in onze lessen in Beetsterzwaag, bij
reguliere lessen of de ‘Samen voor A’- lesgroepen op de zaterdagmiddag. Juf Inge en juf
Gonnie kunnen je adviseren wat het beste aansluit bij jouw kind.
Zie ook op onze website de lestijden en prijzen:
http://www.aquariuszwemopleidingen.nl/lestijden.html
Zie hiernaast de link voor meer informatie over dit diploma:

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/

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:
0900-2025590 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
CONDITIEZWEMMEN AQUAFITLESSEN
Op onze locatie in Beetsterzwaag kunnen Ouders van de kinderen die bij ons zwemmen
meedoen met het Conditiezwemmen of de Aquafit lessen tegen gereduceerd tarief:
€ 25,15 per maand in plaats van € 33,50. Probeer eens een gratis proefles op woensdag
of vrijdagavond! http://www.aquariuszwemopleidingen.nl/lestijden.html
AANPASSING LIEDJES
Van bekende liedjes hebben we de teksten wat meer naar onze doelgroep aangepast. In
rood de belangrijkste aanpassingen:

Alle kindjes zwemmen in het water,
Oortjes in het water; Oortjes in het water;
Alle kindjes zwemmen in het water; fal, fal, falderalderalderalderalralral.

Op een grote paddestoel
Rood met witte stippen
Zaten alle kindertjes
Heen en weer te wippen.
Krak, zei toen de paddestoel
En met een diepe zucht,
Vlogen alle beentjes
Hoepla in de lucht!

Ik ken een hond, die zwemt zo goed
En Bingo is zijn naam. (2X)
B-I-N-G-O; B-I-N-G-O;
B-I-N-G-O; en Bingo is zijn naam.
B-I-N-G-OOOO….Bingooo!!
AFMELDEN & INHALEN
Bij afwezigheid ontvangen wij graag een bericht. Inhalen kan na overleg op vrijdag of
zaterdag bij Gonnie of woensdag bij Inge.
Afmeldingen ontvangen wij graag op : aquariuszwemopleidingen@gmail.com
Het team van Aquarius Zwemopleidingen: Gonnie, Inge en Sjoukje

