Beste ouders,
Vanaf woensdag 4 september start het schoolzwemmen.
We zetten alvast enkele praktische zaken op een rijtje:

-

-

groep 1:
2de + 3de
leerjaar
groep 2:
4de + 5de
leerjaar
of
ste
1 + 6de
leerjaar

woensdag
vertrek school: 8.30
zwemmen: 9.00 - 9.30
vertrek zwembad: 9.45
woensdag om de 14 dagen
vertrek school: 8.55
zwemmen: 9.30 tot 10.00
vertrek zwembad: 10.15

-

-

via schoolfacturatie:
€ 0,80 per zwembeurt
(bus: € 1,75 per beurt;
school betaalt)
-

of
-

+
zwemmuts (€ 1,25) via school
op factuur

-

Er wordt telkens op woensdag gezwommen; de leerlingen
van het 2de en 3de leerjaar zwemmen wekelijks, de andere
leerjaren zwemmen om de 14 dagen.
Er zal in twee groepen gezwommen worden: groep 1 =
2de en 3de leerjaar / groep 2 = 1ste en 6de leerjaar of 4de en
5de leerjaar
Groep 1 vertrekt stipt om 8u30 dus vragen we dat deze
leerlingen zeker tijdig op school zijn.
Iedere zwembeurt zal vermeld worden in de
maandkalender. Een jaaroverzicht van alle zwembeurten
wordt samen met deze brief meegegeven.
De prijs bedraagt € 0,80 per beurt (inkom zwembad).
We maken gebruik van een privé-busmaatschappij om de
leerlingen naar het zwembad te vervoeren. Enerzijds is het
prijsverschil met het openbaar vervoer bijzonder klein;
anderzijds heeft elke leerling een zitplaats wat ook veiliger
is. De prijs voor de bus bedraagt € 1,75 per leerling;
omwille van de kosteloosheid van het basisonderwijs wordt
dit bedrag door de school betaald.
Er wordt niet gewerkt met een jaarabonnement; via de
schoolfacturatie zullen de gezwommen beurten
verrekend worden.
Er zijn ook vaste afspraken i.v.m. de zwemkledij: de
jongens dragen een zwembroek (geen zwemshort!);
de meisjes dragen een badpak (geen bikini!).
In de gangen en de kleedkamers wordt er niet gepraat.
Een zwemmuts is verplicht! Zonder mogen de leerlingen
niet in het water. Deze zwemmuts (per niveau een andere
kleur) kan via de school worden aangekocht voor de prijs
van € 1,25.
Ook de zwemmuts wordt via de schoolfacturatie
verrekend.

1ste keer: briefje ouders
2de keer: briefje ouders
vanaf de 3de keer: briefje
dokter

Zwemzak vergeten?
Lenen van school.
Zelf wassen!
Niet op tijd teruggebracht?
€ 3,00 contant te betalen

-

Indien een leerling niet kan deelnemen aan de
zwemactiviteit wordt er van de ouders een
schriftelijke verklaring gevraagd. Vanaf de derde
afwezigheid is een doktersattest noodzakelijk.

-

Leerlingen die hun zwemzak thuis vergeten zijn,
kunnen zwemgerief van de school gebruiken. Gelieve
dit binnen de week (gewassen!) terug te bezorgen.
Bij niet of laattijdig inleveren wordt € 3,00
aangerekend.

-

Wij zijn nog op zoek naar ouders, grootouders, …
die ook een zwemgroepje willen begeleiden in het
zwembad. Voelt u zich geroepen? Gelieve dan
onderstaand strookje in te vullen en zo snel mogelijk
aan de klasleerkracht te bezorgen.
De turnleerkrachten zullen dan contact met u
opnemen.

Alvast dank voor jullie begrip en medewerking! Wij wensen de leerlingen en leerkrachten veel
zwemplezier.
Vriendelijke groeten,
Anne Heyndrickx
Directie lagere school

Thibault Koppen en Tim Van den Berghe
Leerkrachten bewegingsopvoeding

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag meehelpen bij:
O het uit- en aankleden in het eerste leerjaar
O het begeleiden van een zwemgroepje in het kleine zwembad
O het begeleiden van een zwemgroep in het grote zwembad
Ik kan:
O wekelijks
O tweewekelijks
Mijn e-mailadres is : …………………………………………………………………………..…………………………
Mijn gsm nr. of telefoonnr. : …………………………………………………………………..……………………..
Naam en klas van de leerling: ………………………………………………………………………………………..

