
Nieuwsbrief 
zwemactiviteiten

In deze nieuwbrief lees je alle info over  
de zwemlessen en andere zwem- 
activiteiten voor kinderen bij bv SPORT. 
 

 

KERSTVAKANTIE 
 In week 51 worden alle zwemlessen en zwemactiviteiten gewoon  

  georganiseerd volgens het huidige rooster. 
 In de kerstvakantie, van zaterdag 25 december 2021 tot en met  

  vrijdag 7 januari 2022 zijn er geen lessen.

VEILIGHEID RONDOM ONZE ACTIVITEITEN 
Om de veiligheid rondom onze activiteiten te kunnen waarborgen, hanteren we enkele basisregels.  
Graag brengen we alle ouders (nogmaals) van deze regels op de hoogte;

  Breng je kind vanaf 5 minuten voor aanvang van de les op de zwemzaal en zorg dat je als ouder  
  5 minuten voor het einde van de les weer aanwezig bent om je kind op te halen, zodat onze les- 
  gevers ook hun volgende les weer tijdig kunnen starten.  
  Ben je overhoopt toch wat te laat bij het ophalen, dan neemt de lesgever je kind mee naar het bad  
  waar de volgende les is óf wordt je kind in het eigen lesbad op de bank geplaatst onder toezicht van  
  een collega-lesgever die in dat bad les geeft.

  Normaliter is een volwassen begeleider vanaf 18 jaar verplicht bij het brengen en halen van de  
  kinderen. Door de coronamaatregelen, zoals het tonen van een coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar,   
 is het tijdelijk ook toegestaan dat een begeleider vanaf 13 jaar een jonger kind van en naar de  
  zwemles brengt.

  Breng je je kind bij het lesbad en is de eigen lesgever nog niet aanwezig? Dan wacht je kind op de  
  bank bij het bad. De kinderen mogen pas het water in op het moment dat de lesgever dit aangeeft  
  en de les van start gaat. 

  De lesgever sluit de zwemles af met een high five aan de leerlingen. Na de high five verlaat je kind  
  het water en mag daarna ook niet meer opnieuw het water in.

GEVOLGEN VAN DE CORONAMAATREGELEN 
 Er is geen kijkles in de laatste les voor de kerstvakantie. Wel mogen alle leerlingen een shirt met  

  lange mouwen meenemen naar de les, zodat ze daar mee kunnen oefenen tijdens de les.
  Er is geen publiek toegestaan bij het diplomazwemmen, daarom is opnieuw het ‘Samen op Examen’  

  geïntroduceerd. Hierbij mag één ouder of andere begeleider meezwemmen met de afzwem- 
  kandidaat. Zo maken we er met elkaar toch een zwemfeestje van en de meezwemmer kan zelfs een  
  heus ‘meezwemcertificaat’ verdienen!

PERSONEEL
  Meester Jan heeft de keuze gemaakt om te stoppen met het geven van zwemlessen. Meester Jan    

 geeft lessen B en C en zwemlessen aan volwassenen. Zijn lessen zullen vanaf eind januari worden  
  overgenomen.  De betrokken lesgroepen zullen hier binnenkort over geïnformeerd worden. 
  Gelukkig blijft meester Jan wel werkzaam bij bv SPORT als EHBO instructeur.

  Juf Samantha gaat verhuizen en vertrekt daarom helaas bij bv SPORT.  
  De betrokken lesgroepen zijn al geinformeerd over haar vervanging.

  Zowel Jan als Samantha willen we langs deze weg bedanken voor hun inzet in de  
  afgelopen jaren in team zwemonderwijs en ze alle goeds voor de toekomst wensen!
 



 
  

ONLINE PORTAL 
  Inloggen op ons ouderportal kan via webshop.bvsport.nl
  De inloggegevens voor jouw kind heb je per mail ontvangen bij de  

  bevestiging van de inschrijving. Wil je ze (opnieuw) aanvragen?  
  Mail dan naar het zwembad waar jouw kind les volgt.

  Onder het tabblad ‘Leszwemmen’ lees je alle informatie met betrekking tot de zwemles van je kind.
  We willen alle ouders vragen om een duidelijke foto van het gezicht van je kind te uploaden in het  

  online account. Deze foto is zichtbaar voor de lesgever en zijn of haar eventuele vervanger.
  Met de optie ‘Afmelden uit lesgroep’ kun je de afwezigheid van je kind bij een zwemles in het  

  online portal doorgeven.
  De scores die lesgevers regelmatig (maar niet wekelijks) invoeren, zijn direct zichtbaar in het online  

  portal. 
  Via het online portal kun je ook tickets voor het zwembad kopen.  

  Wist je dat de online tickets voordeliger zijn dan kaartjes aan de balie?

PIETENBEZOEK EN KLEURWEDSTRIJD
  In de week van 29 november tot 4 december kwamen er verschillende Pieten op bezoek bij de  

  lessen en kregen de leerlingen een zakje pepernoten mee naar huis. 
  Het was weer één groot feest met de Pieten! 

  Via onze facebookpagina’s vroegen we de kinderen om mooie Sint en Piet vlaggetjes in te kleuren. 
 Er zijn supermooie vlaggetjes ingeleverd en in totaal 6 prijswinnaars gekozen. Er wordt contact  
  opgenomen met deze prijswinnaars en zij kunnen hun prijs afhalen bij de balie van zwembad  
  de Blauwe Golf.

TARIEVEN 2022 
  Vanaf 1 januari 2022 hanteren wij gewijzigde tarieven.  

  Een volledig overzicht van de nieuwe tarieven is vanaf 27 december op onze website te vinden  
  en bij de balies van onze zwembaden op te vragen. 

  Onderstaand geven we een beknopt overzicht van de nieuwe tarieven voor incasso-abonnementen;
  ZwemABC  € 47,50 Snorkelen   € 39,50
  KiK Zwemmen  € 61,50  Zwemvaardigheid  € 39,50
  Uniek Zwemmen € 97,50 Survival   € 39,50
  Voortraject   € 23,75  Baby- en Peuterzwemmen € 32,00

RECREATIEF ZWEMMEN 
  Zolang je kind zwemles volgt bij bv SPORT is hier een gratis recreatief  

  abonnement aan gekoppeld.  
  Je kind kan dus ook in de kerstvakantie gratis komen zwemmen!  
 Wel is het in de kerstvakantie verplicht om vooraf je bezoek online te  
 reserveren in onze webshop.  
  Hier koop je ook tickets met korting voor de overige gezinsleden.

  Het gratis recreatief abonnement kun je ook gebruiken om te komen  
  oefenzwemmen op zaterdag in It Gryn en op zondag in Kalverdijkje.  
  Door de feestdagen valt het oefenzwemmen enkele keren uit.  
  Op onze website en facebookpagina’s vind je de openingstijden van  
  onze zwembaden.

WE WENSEN IEDEREEN ALVAST  
HELE FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND, SPORTIEF  
EN SPETTEREND NIEUWJAAR  
VOL ZWEMPLEZIER! 

http://webshop.bvsport.nl
http://webshop.bvsport.nl
http://www.bvsport.nl/ik-wil-zwemmen

