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Betreft:

Zwemlessen De Boskoele

Geachte ouder(s)/verzorger,
Onlangs heeft u aangegeven geïnteresseerd te zijn in zwemles in zwembad De Boskoele
in Gorssel. Ieder seizoen kijken wij naar de animo voor zwemlessen. Op basis daarvan
besluiten wij met hoeveel groepen we zullen lessen. We zullen dit jaar starten met een A,
B en C-lesgroep en een Survivalzwemlesgroep.
A-diploma
De zwemlessen starten op donderdag 1 juni. Wij lessen 4x per week en starten om 16.00
uur voor het A-diploma. In de zomervakantie worden de lessen verplaatst naar de
ochtend. De lesdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op 2e
pinksterdag (maandag 5 juni) wordt er niet gelest.
De lessen duren gemiddeld 45 minuten. Om het leerproces van de kinderen zo spoedig
en goed mogelijk te laten verlopen kan een les bij slecht/koud weer wat korter zijn, daar
staat tegenover dat de lessen bij warm weer langer zijn. Onze jarenlange zwemles
ervaring leert ons dat dat het beste en meest plezierig werkt. Daarnaast kunt u tijdens
het seizoen, gedurende het recreatiefzwemmen, altijd aan onze zweminstructeurs vragen
om zwemtips. Zo leert uw kind het snelste en op een leuke manier.
B- en C-lesgroep
De lessen voor het B- en C-diploma zijn op dinsdag en donderdag en starten om 17.00
uur. De eerste les zal plaatsvinden op donderdag 1 juni. Wat betreft de duur van de
lessen geldt hetzelfde als voor de A-lessen. Afhankelijk van de grootte van de groep
wordt er gestart met een B- en C-groep of een gecombineerde groep. Voldoende
aandacht van onze zweminstructeurs is gegarandeerd.
Survivalzwemmen
De lessen voor het survivalzwemmen zijn op maandag en woensdag en starten om 17.00
uur. De lessen duren 45 minuten. De eerste les zal plaatsvinden op woensdag 7 juni.
De lessen worden komend seizoen verzorgd door Gerton Assink. Gerton heeft in zwemen sportcentrum De Beemd in Lochem veel ervaring opgedaan als zweminstructeur.
Om deel te nemen aan de zwemlessen is naast het zwemlespakket ook een
jeugdabonnement à €40,- verplicht. Het abonnement is te bestellen op het zwembad.
Het zwemlespakket kunt u aanschaffen zodra de lessen starten. Daarbij kunt u de eerste
twee lessen als een introductie les zien.
Mochten er vragen zijn over bovenstaande dan kunt u via onderstaande contactgegevens
contact opnemen met Arie van Winden.
Met vriendelijke groet,
Zwembad De Boskoele
E: zwembad@zwembaddeboskoele.nl
T: 0575 - 491429

