NIEUWSBRIEF 31 mei 2017 Drachten
Om te noteren in je agenda!
Pake & beppe / opa & oma zwemmen: op woensdag 28 juni en zaterdag 1juli a.s.
Survival les: woensdag 19 juli en zaterdag 22 juli a.s. :
Iedereen t-shirt met lange mouw aan over de badkleding!
Zomerstop : vanaf zaterdag 5 augustus tot en met woensdag 23 augustus a.s..
Laatste lessen voor de zomerstop: zaterdag 29 juli en woensdag 2 augustus a.s..
Start nieuwe seizoen: zaterdag 26 augustus en woensdag 30 augustus 2017
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Fijne zomervakantie!

Afmelden
Afmelden
voor de les vinden we erg prettig. Dit kan per mail op:
Figuur
aquariuszwemopleidingen@gmail.com of tijdens het telefonisch spreekuur op woensdag
van 9.30 tot 11.30 uur op 0511-472987.
Gratis proefles Aquafit of Aquafit 50 + of conditiezwemmen!
Op onze locatie in Beetsterzwaag verzorgen wij op de woensdagavonden Aquafit lessen,
Aquafit 50+ lessen en Conditiezwemmen/ zwemles voor volwassenen. Ouders van
kinderen die al bij ons zwemmen krijgen een korting van 25%. Natuurlijk kun je eerst
gratis meedoen aan een proefles!

Lestijden en prijzen
Met ingang van 1 juli 2017 worden de lesprijzen aangepast
Over de maand augustus wordt vanwege de zomerstop de halve lesprijs berekend.
Op de zaterdag is er in augustus maar 1 les, maar in juli en september zijn er beide
maanden 5 lessen.
Hieronder tref je de nieuwe lesprijzen van zowel de locatie Drachten als de locatie
Beetsterzwaag en de diverse kortingsacties aan:
Overzicht lestijden en prijzen m.i.v. 1 juli 2017:
Locatie: zwembad Talant , de Akkers 7 te Drachten
Woensdag
17.15 – 18.00 uur
18.00 – 18.30 uur
18.30 – 19.00 uur
19.00 – 19.30 uur

Samen voor A
Ouder- en kindzwemles (1,5– 4 jaar)
Ouder- en kindzwemles (1,5 – 4 jaar)
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

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,-

Kortingsacties
 Bij het tegelijkertijd zwemmen van 3 personen uit één gezin zwemt 1 persoon voor
1/ 2 lesprijs (van de goedkoopste lessoort).
 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%
Uitbreiding lessen in Drachten
Vanaf vrijdag 6 oktober 2017 zullen we op deze
locatie in Drachten onze lessen uitbreiden.
Het programma is al hierboven opgenomen.
Juf Gonnie zal de lessen gaan verzorgen.

Zwemles ABC
Vanaf 4 jaar kan je kind bij ons zwemlessen volgen die opleiden voor het Nationaal
Zwemdiploma Zwem ABC van Nationaal Platform Zwembaden |NRZ.
Zie hiernaast de link voor meer informatie over dit diploma:
In het zwembad van Talant in Drachten zijn er lessen voor beginners en het midden
niveau, op de woensdag van 17.15 – 18.00 uur bij ‘Samen voor A’. Bij deze lessen doe
teen van de ouders actief mee in de les. Het zijn groepjes van maximaal 7 kinderen. Deze
les wordt ook gegeven op zaterdagochtenden van 10.30 – 11.15 uur voor beginners en
van 11.15- 12.00 uur voor gevorderden. Op de vrijdagmiddag komen er lessen zonder
ouders erbij. Je kunt je kind hier al voor aanmelden.
Gevorderde kinderen kunnen de lessen bij ons vervolgen in het zwembad van Revalidatie
Friesland te Beetsterzwaag. Hier kunnen de kinderen ervaring opdoen met een dieper
en groter zwembad. Ook hier worden diverse lessoorten aangeboden. Zie de lestijden
en prijzen: http://www.aquariuszwemopleidingen.nl/lestijden.html
Overleg met Inge of Gonnie over de mogelijkheden en de best passende lessoort voor
jullie kind. Meestal is er direct of binnen enkele weken plaats bij de lessoort van jullie
keuze.

