
Nieuwsbrief 
Zwemactiviteiten

Wij worden blij van... 
     ... de stoere leerlingen die zonder aanwezigheid  
         van hun ouders hun diploma hebben gehaald! 
     ... het vertrouwen dat ouders ons geven op het  
         moment dat ze hun kind voor het eerst naar de 
         zwemles brengen. 
     ... onze collega’s die zo flexibel inzetbaar zijn. 
 
Het is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief is verzonden.  
Inmiddels zijn we al een aantal weken open voor zwemles voor kinderen tot en met 12 jaar en 
hebben gelukkig al vele kinderen een diploma kunnen behalen.  
Sinds kort zijn ook de lessen snorkelen, survival en zwemvaardigheid en zwemlessen tot 18 jaar 
weer gestart!
In deze bijzondere periode kan het zijn dat een andere lesgever lesgeeft aan de  
lesgroep van je kind. Daarnaast zijn er soms extra personeelsleden op de zwemzaal die kunnen 
helpen bij de lessen. Deze luxe is er momenteel, omdat we nog geen  
recreatief zwemmen en doelgroepactiviteiten mogen aanbieden.

WELKOM LEERLINGEN NIVEAU A1
In de afgelopen weken zijn er weer nieuwe zwemlessen gestart. Voor sommige kinderen was het 
vast even wennen of voor de ouders spannend om je kind achter te laten bij deze eerste zwemles, 
zonder dat je de opstart van de lessen even mee kunt kijken. Wij wensen alle nieuwe deelnemers 
heel veel zwemplezier toe en hopen na de zomervakantie snel weer een kijkles te mogen  
organiseren, zodat jullie je papa en mama kunnen laten zien wat jullie allemaal al hebben geleerd!

ZOMERVAKANTIE 2021 
Er zijn GEEN zwemlessen van zaterdag 10 juli tot en met 
vrijdag 20 augustus 2021. Er wordt in deze periode geen 
incasso getrokken in de maanden juli en augustus.
  
In de eerste week van de zomervakantie organiseren 
we turbozwemmen voor diploma niveau A5 en B.  
De betreffende lesgroepen ontvangen hierover binnen-
kort nog meer informatie.

bvsport.nl 

OUDERPORTAL 
In sommige situaties is het voor ons niet te voorkomen 
om een andere lesgever in te zetten op de lesgroep,  
zeker nu in coronatijd. Het is dan een enorme meer-
waarde dat de foto’s van leerlingen voor de invaller 
terug te vinden zijn in het online portal. Daarom langs 
deze weg nogmaals de vraag om te controleren of er 
voor jouw kind een foto opgeslagen staat. Als dit niet 
het geval is, kun je deze in het online portal uploaden.    

http://www.bvsport.nl/tickets
http://www.bvsport.nl


NIEUWS UIT HET LESGEVERSTEAM

 Juf Jitske is eind maart bevallen van zoon Sepp. 
  Juf Evelien gaat vanaf de zomervakantie met zwangerschapsverlof.  

  De vervanging zal dan bekend worden gemaakt bij haar lesgroepen.
  Op dit moment leiden we drie stagiaires op tot zwemonderwijzer,  

  dit zijn James, Nynke en Mildred.
 

bv SPORT is BLIJ  VAN SPORT 
Nu we weer steeds meer mogen sporten in onze zwembaden, maar ook in de sporthallen,  
gymzalen en op de sportvelden, wordt iedereen weer blij van sport! 
Voor ons hét moment om onze nieuwe huisstijl uit te rollen, zoals bijvoorbeeld de livegang van 
onze nieuwe website. Check hem snel op bvsport.nl  
Het laatste nieuws voor lesklanten lees je op de speciale pagina voor lesklanten. 

In de week van 31 mei vieren we #blijvansport ook graag met onze zwemlesklanten! Tijdens de 
les wordt er gewerkt met #blijvansport strandballen en na afloop van de les krijgen alle kinderen  
natuurlijk zo’n mooie bal mee naar huis! Bij de uitgang kun je een leuke foto maken bij de photo-
wall. Als je de foto plaatst op je socialmedia kanaal met de hashtag #blijvansport, maak je kans op 
een leuke prijs voor het hele gezin! De winnaar wordt in juni op onze kanalen bekend gemaakt. 

bvsport.nl 

 LICENTIE ZWEM ABC WEER VERLENGD     
 We worden blij van het nieuws dat, na een positieve audit, onze licentie ZwemABC weer  
  voor een jaar is verlengd voor al onze zwembaden.

      VERNIEUWD SNORKELDIPLOMA  
      VANUIT DE NATIONALE RAAD ZWEMVEILIGHEID 
       Afgelopen jaar is er binnen de NRZ hard gewerkt aan een  
      vernieuwd snorkeldiploma. Vanaf 1 juni 2021 mogen   
       zwemlesaanbieders het afzwemmen volgens deze  
       nieuwe norm af gaan nemen. Uiteraard zal er een  
       overgangsperiode volgen.
 
DIPLOMAZWEMMEN 
Op dit moment wordt het diplomazwemmen noodgedwongen nog zonder ouders en ander  
publiek georganiseerd. We hopen dat hierin snel versoepelingen mogelijk zijn, zodat we diplo-
ma A en B weer onder luid gejuich van fans kunnen uitreiken. Voor diploma C is besloten om het 
afzwemmen zonder publiek te blijven organiseren. 

OEFENZWEMMEN
Op dit moment zijn onze baden uitsluitend geopend voor banenzwemmen. Oefenzwemmen en 
recreatief zwemmen is helaas nog niet mogelijk. We hopen dat hier snel ander nieuws over komt.
 

https://www.bvsport.nl/
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https://www.nrz-nl.nl/licentie-nationale-zwemdiplomas/
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