Nieuwsbrief zwemlessen voor kinderen
Nieuwsbrief juni - juli 2015
In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de zomervakantie, de zomercursus, het meezwemmen, geldigheid leskaart, lesindeling na de zomervakantie
en de openingstijden van de administratie in de zomervakantie.

Zomervakantie
In de zomervakantie, vanaf 6 juli tot en met 16 augustus 2015 is er geen reguliere les. De Meerkamp is uiteraard wel geopend voor recreatief zwemmen. Iedere dag zijn er tussen 13:00 en 16:00 uur leuke sportieve activiteiten.
Op www.meerkamp.nl vindt u een overzicht van de openingstijden in de zomervakantie.
Zomercursus
In de eerste en de laatste week van de zomervakantie wordt er extra les verzorgd in de vorm van een zomercursus. Kinderen die zwemles voor het A diploma volgen in de Meerkamp en een oranje, groene, blauwe of rode stip hebben kunnen zich inschrijven vanaf 22 juni. Kijk voor alle informatie over de zomercursus op de website www.meerkamp.nl of vraag bij de receptie om de folder.

Laatste les voor de zomervakantie meezwemmen
Van maandag 29 juni tot en met zondag 5 juli nodigen wij u als ouder uit om
mee te zwemmen tijdens de les. Dus papa’s en mama’s, doe uw zwemkleding
aan en zwem mee! Het is helaas niet mogelijk om broertjes of zusjes als begeleider mee te laten zwemmen. In het bijgevoegde overzicht kunt u zien
wanneer de laatste les van uw kind is. Als uw kind twee keer per week zwemt
dan is de “mee-zwemles” tijdens de tweede les: op donder-, vrij-, of zaterdag.

Maandag

29 juni 2015

Dinsdag

30 juni 2015

Woensdag

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1 juli 2015
alleen meezwemmen
les zwemvaardigheid

2 juli 2015
3 juli 2015
4 juli 2015
5 juli 2015

16:30 - 17:15 uur
17:30 - 18:15 uur
16:30 - 17:15 uur
17:30 - 18:15 uur
13:00 - 13:45 uur
13:45 - 14:30 uur
14:45 - 15:30 uur
15:45 - 16:30 uur
16:45 - 17:30 uur
alle lessen
alle lessen
alle lessen
alle lessen

Tijdig verlengen van de leskaart om verzekerd te zijn van de lesplek na de
zomervakantie
Om ook na de zomervakantie verzekerd te zijn van de lesplek van uw kind adviseren wij u om de leskaart altijd geldig te houden. Op de kassabon (bij aankoop en afwaarderen) staat altijd vermeld tot wanneer een kaart geldig is. Tot
een week na de vermelde datum kunt u de leskaart zonder problemen verlengen. Als het u niet lukt om dit tijdig te doen verzoeken wij u contact op te nemen met de administratie. U loopt dan namelijk het risico dat uw kind uit de
les wordt geplaatst en dat zou heel jammer zijn. De receptionist (e) zal de
kaart dan ook niet meer kunnen verlengen. Nadat u contact heeft opgenomen
met de administratie, wordt bekeken of er nog plek is op de dag en tijd van uw
keuze. Als het niet direct kan, zullen zij proberen uw kind zo snel mogelijk weer
te plaatsen, zodat uw kind de lessen kan hervatten.

Lesindeling na de zomervakantie
Vanaf 17 augustus starten alle zwemlessen weer in De Meerkamp. Uw kind is
welkom op de dag en tijd waarop het voor de zomervakantie de lessen heeft gevolgd. Als u om een wijziging van de lesdag en – tijd heeft gevraagd en deze wijziging mogelijk is, dan zullen wij u daar per telefoon of mail over benaderen.
Voor en in de zomervakantie zijn er veel kinderen die het zwemdiploma behalen
of via de zomercursus vorderingen hebben gemaakt. Alle lesgroepen worden mede daarom opnieuw ingedeeld. Het is goed mogelijk dat uw kind na de zomervakantie bij een andere instructeur, met andere kinderen of in een ander niveau les
krijgt dan voor de zomervakantie.

Bereikbaarheid administratie in de zomervakantie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze medewerksters
van de administratie. In de zomervakantie zijn zij telefonisch bereikbaar op maandag 6, woensdag 7 en donderdag 8 juli en op maandag 10, woensdag 12 en donderdag 13 augustus. Tussen 09:00 en 12:00 uur kunt u bellen naar 088 85 85
188. U kunt uw vraag ook mailen naar info@meerkamp.nl

Meer informatie over de activiteiten in De Meerkamp? Kijk op www.meerkamp.nl
of Like ons op Facebook ˃ www.facebook.com/zwembad.De.Meerkamp

Alle medewerkers van De Meerkamp wensen u
een zonnige zomervakantie toe!

