
 

 

 

NR 3 – ZWEMLES A-B-C 
 
INFORMATIE PERIODE 3 

Periode 3 loopt van maandag 26 november 

t/m zaterdag 26 januari 2019. 

 

Kosten 

Maandag t/m zaterdag: 

4 lessen x € 6,40 = € 25,60 en 

3 lessen x € 6,45 = € 19,35 is 

Totaal € 44,95. 

 

Betaaldagen 

Maandag 26 november t/m zaterdag 1 

december 2018. 

 

Klanten die gebruik maken van automatische 

incasso: in week 49 wordt geïncasseerd. 

 

Kijklessen  

Maandag 7 januari t/m zaterdag 12 januari 

2019. 

 

T-shirt-/gekleed zwemmen/testen 

Donderdag 17 januari t/m woensdag 23 

januari 2019. 

 

Kledingeisen rood/geel/groen:  

T-shirt over badkleding. 

Kledingeisen A:  

badkleding met T-shirt met lange mouwen, 

lange broek en (water)schoenen. 

Kledingeisen B:  

badkleding met T-shirt met lange mouwen, 

lange broek en (water)schoenen. 

Kledingeisen C: 

Badkleding met T-shirt met lange mouwen, 

lange broek, (water)schoenen en regenjack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomazwemmen 

Voorlopige planning: Diploma A en B op 

zaterdag 26 januari 2019 vanaf 17.00 uur en 

Diploma C op zaterdag 2 februari 2019 vanaf 

17.00 uur (definitieve dagen en tijden worden 

nog bekendgemaakt). 

 

- Wij vragen u om alleen met ouders, 

broertjes en zusjes aan bad plaats te nemen 

tijdens het diplomazwemmen. Andere 

genodigden zijn van harte welkom in de 

kantine. 

 

OVERIGE INFORMATIE 

 

- Geen zwemlessen op de volgende dagen: 

Maandag 24 december t/m zondag 6 januari 

2019 i.v.m. Kerstvakantie. 

 

- Check ook onze website voor verdere 

informatie: www.asten.nl/deschop  

  

-  Doorstroom naar volgend niveau  

(badje rood, geel, groen, A): wij proberen 

zoveel mogelijk rekening te houden met uw 

opgegeven voorkeuren voor zwemdag(en) 

en/of –tijd(en). Het kan echter voorkomen 

dat wij hiervan moeten afwijken en dat uw 

kind tijdelijk op een andere dag en/of tijd 

moet gaan zwemmen. Dit gaat altijd in 

overleg met u! Als uw kind verzet wordt naar 

het volgende badje, dan nemen wij bij 

voorkeur telefonisch contact met u op. Wij 

vragen dan ook hoe de afgelopen periode is 

geweest. Uw eventuele op- of aanmerkingen 

kunt u dan doorgeven. 

http://www.asten.nl/deschop

