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Bericht voor de ouders/verzorgers
van groep 3 en 4
20 juni 2019

Geachte ouders/verzorgers van bijna groep 3 en 4 kinderen,
Ook het komende schooljaar kunnen we weer met de bus naar Ommen om daar
zwemles te krijgen in de Carrousel. We vertrekken precies om 12.55 uur. Wilt u
zorgen dat uw kind op tijd op school is. We hebben zo net wat meer tijd om ons in het
zwembad om te kleden.
Na het zwemmen, kunnen de kinderen iets eten in de hal van het zwembad. Een
klein beetje fruit of een kleine koek is prima. (niet te veel en geen chocola !)
Tijdens de eerste les worden de kinderen in groepen gedeeld. De kinderen die nog
geen A-diploma hebben krijgen apart les. De kinderen die nog geen B-diploma
hebben ook. De kinderen die beide diploma’s hebben komen in één groep bij elkaar
en krijgen verschillende zwemlessen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:
reddingszwemmen, waterpolo. U kunt de zwemlessen zien als ‘gymlessen in het
water’. Dat betekent dat het halen van een diploma bijna niet mogelijk is.
Bij deze doe ik u ook alvast de data van alle komende zwemdagen. Ook op de site
van school kunt u binnenkort dit rooster terug vinden: www.deschakelbeerzerveld.nl
Mocht u nog vragen hebben: altijd welkom!
Week 35
Week 37
Week 39
Week 41
Week 44
Week 46
Week 48
Week 50
Week 2
Week 4
Week 6
Week 9
Week 11
Week 13
Week 15
Week 17

26 augustus
LET OP GELIJK DE 1e MAANDAG
9 september
23 september
7 oktober
28 oktober
LET OP GELIJK NA DE HERFSTVAKANTIE
11 november
25 november
9 december
6 januari
LET OP GELIJK NA DE KERSTVAKANTIE
20 januari
3 februari
24 februari LET OP GELIJK NA DE VOORJAARSVAKANTIE
9 maart
23 maart
6 april
20 april

Met vriendelijke groeten, Jeannet Visser

