
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het eerstvolgende diploma zwemmen is gepland op woensdag 15 mei en zaterdag 18 mei. 
In de meivakantie (22 april tot 5 mei) worden in zwembad Blokweer geen reguliere zwemlessen 
gegeven. 
Aangezien wij het belangrijk vinden dat met name de examenbadjes wel voldoende kunnen oefenen, 
hebben wij in de meivakantie voor deze groepen extra lessen ingepland. 
U kunt u hier voortijdig voor inschrijven om zeker te zijn van een plekje maar je kunt ook gewoon op 
de dag zelf komen om deel te nemen aan de les. 
Helaas kunnen deze lessen niet van de leskaart afgeschreven worden. Wel kunt u een losse les 
(€8,80) kopen. 
De extra lessen zijn alleen bedoeld voor A diploma bad 4 en de B en C lessen. 
U kunt  op meerdere tijden komen, de lessen zijn vrijblijvend te volgen. 
 
De dagen en tijden voor het A diploma (bad 4) zijn: 
Dinsdag 23 april van 9:00-9:45 
Woensdag 24 april van 9:00-9:45 
Dinsdag 30 april van 9:00-9:45 
Woensdag 1 mei van 14:00-14:45 
De dagen en tijden voor het B diploma zijn : 
Dinsdag 23 april van 9:45-10:30 
Woensdag 24 april van 9:45-10:30 
Dinsdag 30 april van 9:45-10:30 
Woensdag 1 mei van 14:00-14:45 
De dagen en tijden voor het C diploma zijn: 
Woensdag 24 april van 10:30-11:15 
Woensdag 1 mei van 14:00-14:45 
 
Als u het onderstaande formulier invult en inlevert bij de kassa staat u ingeschreven voor de lessen 
die aangegeven heeft gekruist. 
 
 
 
Naam kind:_________________________________________________ 
 
Zwemtijd en dag:____________________________________________ 
 
 
 

o A diploma dinsdag 23 april van 9:00-9:45 
o A diploma woensdag 24 april van 9:00-9:45 
o A diploma dinsdag 30 april van 9:00-9:45 
o A diploma woensdag 1 mei van 14:00-14:45 

 
o B diploma dinsdag 23 april van 9:45-10:30 
o B diploma woensdag 24 april van 9:45-10:30 
o B diploma dinsdag 30 april van 9:45-10:30 
o B diploma woensdag 1 mei van 14:00-14:45 

 
o C diploma woensdag 24 april van 10:30-11:15 
o C diploma woensdag 1 mei van 14:00-14:45 

 


