
Nieuwsflits 
zwemactiviteiten

Wij worden blij van... 
     ... de versoepelingen vanaf 26 juni 2021!  
     ... de kijklessen die weer door kunnen gaan!

AQUASPORTIEF
Een plekje in de les reserveren blijft verplicht. Je kunt je reservering online regelen via  
webshop.bvsport.nl. Vanaf zaterdag 10 juli start de zomervakantie en zijn er geen  
lessen. Tijdens de zomervakantie kun je gratis gebruik maken van het recreatief 
zwemmen. Je kunt hiervoor reserveren via onze webshop. Hierbij mag je zo vaak  
boeken als je normaal gesproken per week lessen volgt. 
We gaan er vanuit dat we na de zomervakantie, vanaf maandag 23 augustus, geen 
verplichte reservering meer hoeven te hanteren en alle lessen weer op de reguliere 
momenten kunnen organiseren.

VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN 
 Een mondkapje dragen is niet meer nodig.
  Er zijn geen verplichte looproutes meer, houd zoveel 

  mogelijk rechts en altijd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers. 
  De douches en groepskleedkamers blijven tot aan de zomervakantie    

  nog gesloten.
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AQUAVITAAL EN AQUASPINNING 
Tijdens de zomervakantie kun je gratis gebruik 
maken van het recreatief zwemmen. Je kunt 
hiervoor reserveren via onze webshop. Hierbij 
mag je één keer per week gratis boeken.  
Lukt online reserveren niet? Bel dan met de  
baliemedewerker van het zwembad.

ZWEM ABC
  DIPLOMAZWEMMEN;  

  Er mogen weer twee volwassen fans met elke  
  afzwemmer mee naar het diplomazwemmen!  
  Ook broertjes en zusjes zijn welkom.  
  Overige fans kunnen vanaf buiten meekijken. 

  KIJKLESSEN; 
  Van zaterdag 3 juli tot en met vrijdag 9 juli kunnen we eindelijk weer een kijk- 
  les organiseren voor al onze zwemlesgroepen. Er mag één ouder/begeleider het   
  eerste half uur van de les meekijken. Tijdens deze les zwemmen de kinderen ook 
  met een t-shirt aan, zodat ze vast kunnen wennen aan het gekleed zwemmen.

  Doe je kind bij het brengen naar het bad altijd meteen drijfmiddelen om.

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


JUF GRIET GAAT MET PENSIOEN
Na meer dan 25 jaar werken in sportcentrum It Gryn,  
zal juf Griet op vrijdag 9 juli haar laatste werkdag  
hebben. Vanaf 10 juli gaat Griet genieten van haar  
welverdiende pensioen! 
 
Tijdens de laatste les voor de zomervakantie zal bij  
elke lesgroep van juf Griet de vervangende zwem- 
onderwijzer meelopen en kennismaken met de  
groep. 

TURBOZWEMMEN IN DE ZOMERVAKANTIE 
In de eerste week van de zomervakantie organiseren we turbozwemmen 
in zwembad Kalverdijkje. Het turbozwemmen is voor kinderen die nu in het  
laatste niveau voor diploma A (bad vijf) of voor diploma B of C lessen. 
Ook als je kind staat ingeschreven op de wachtlijst voor B- of C-lessen is  
deelname aan deze turbocursus geschikt. 
 
De deelnemers worden op basis van hun leservaring in twee categorieën ingedeeld.
Leerlingen die al de nodige lessen hebben gevolgd, kunnen een korte cursus volgen 
op 10, 11 & 12 juli. Het afzwemmen is vervolgens op dinsdag 13 en donderdag 15 juli. 
Leerlingen die nog geen of zeer weinig lessen hebben gevolgd voor B of C, kunnen 
de langere cursus volgen op 10, 11, 12 & 14 juli. Het afzwemmen zal vervolgens op 15 juli 
georganiseerd worden. 
Meer informatie over het turbozwemmen ontvangen de ouders van alle leerlingen die 
in aanmerking komen binnenkort per mail. 
Ook is op onze website bvsport.nl/turbozwemmen meer informatie terug te vinden.
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WIJZIGING LESTIJDEN 
Met ingang van het nieuwe seizoen, vanaf zaterdag 
21 augustus 2021, gaan de lestijden van enkele 
zwemactiviteiten in It Gryn veranderen; 
 
     Baby- en peuterzwemmen in It Gryn:  
      De lesgroep van dinsdag 18:00 uur vervalt. 
     De lestijd voor woensdag 0-2 jaar wordt 09:15 - 9:45 uur. 
     De lestijd voor woensdag 2-4 jaar wordt 09:45 - 10:15 uur. 
     De lestijd voor vrijdag 0-2 jaar wordt 09:45 - 10:15 uur. 
     De lestijd voor vrijdag 2-4 jaar wordt  09:15 - 09:45 uur. 
     AquaVitaal in It Gryn:  
      De lestijd op vrijdag wordt 10:15 - 11:00 uur.

FIJNE VAKANTIE 
We wensen iedereen een superfijne zomervakantie met veel plezier in en rond het 
water. Vanaf zaterdag 21 augustus 2021 staat ons team zwemonderwijzers weer voor 
jullie klaar. Tot dan!

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

