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Ouders gaan ook op zwemles 
     

 

 

 

 Beste zwemmers en ouders, 

  

Vanaf zaterdag 17 december tot en met vrijdag 23 

december is er de week van het "ouder en kind 

zwemmen". In deze laatste week voor de 

Kerstvakantie nodigen wij u uit, om samen met uw 

kind, op zwemles te komen. In verband met de ruimte mag er 1 ouder mee, u krijgt 

samen zwemles waarbij wij u ook meenemen, in alle zwemlesonderdelen die de 

kinderen wekelijks oefenen. Uiteraard sluiten we deze zwemles gezellig af. 

   

Sinterklaas tijdens de zwemles 
     

https://koggenland.email-provider.eu/web/mqtf2ujn33/2jg5hygsn5
https://www.koggenland.nl/koggenbad/


 

 

 

 Beste zwemmers en ouders, 

  

In de week van maandag 28 november tot en met 

zaterdag 3 december besteden wij de laatste 20 

minuten van de les aandacht aan het Sinterklaasfeest. 

Door middel van een parcours met verschillende 

Sinterklaasspelletjes is er aandacht voor dit kinderfeest. 

   

Informatie over de kijkdagen 
     

 

 

 

 Beste zwemmers en ouders, 

  

De kijkweek van zaterdag 10 december tot en met 

vrijdag 16 december is er gelegenheid om aan de 

badrand de prestaties van uw kind te bewonderen. Wij 

hebben hier de laatste 20 minuten van de les voor 

gereserveerd. Tevens kunt u dan, aan de lesgever, vragen stellen over de 

vorderingen van uw kind. 

   

Kleding mee, na de Kerstvakantie vanaf 7 januari. 
     

  

   

 

 

 

 Beste zwemmers en ouders, 

 

Vanaf zaterdag 7 januari nemen alle kinderen (ook in 

het ondiep) kleding mee. De kinderen kunnen dan 

alvast wennen aan het gekleed zwemmen. De 

kinderen die in aanmerking komen om af te zwemmen 

nemen drie keer kleding mee. Dit zijn alle kinderen voor B en C. Voor het A diploma 

krijgt uw kind een briefje mee als uw kind vaker wordt verwacht met kleding. Als uw 

kind mag afzwemmen krijgt het een "afzwembriefje" mee met de datum en de tijd dat 

het mag afzwemmen. Onderaan deze brief zit een invulstrook, die u bij de kassa 

moet inleveren. U kunt dan gelijk de diplomakosten van € 17,50 betalen. 

LET OP 

Zonder invulstrook kunt u niet afrekenen en wordt uw kind niet ingedeeld voor 

het afzwemmen!  

   

Samenvatting agenda! 
     



 

 

 

 Beste zwemmers en ouders, 

 

In december ontvangt u nog een 

nieuwsbrief, met daarin een Kerstrooster 

  

Activiteit Datum Opmerkingen 

Sinterklaasfeest 28-11 t/m 3-12 20 minuten 

Ouder-kindzwemles 17-12 t/m 23-12   

Kijkdagen 10-12 t/m 16-12 20 minuten 

Kerstvakantie 24-12 t/m 6-1 7/1 start alles 

Kleding mee vanaf 7-1 Ook ondiep 

Diplomazwemmen 4 en 5 februari   

 

  

   

Personeelmutaties 
     

 

 

 

 Beste zwemmers en ouders, 

  

Met ingang van 1 december zijn er drie veranderingen 

in de personele bezetting. 

 Pauline gaat minder werken, zij heeft deels een 

andere baan gevonden. Haar kassawerkzaamheden worden over genomen door 

Marco Bolluijt. Pauline gaat op zaterdag de zwemlesen van Emma weer overnemen. 

 Emma moet stoppen met het geven van zwemles in verband met stemproblemen. 

Zij blijft wel bij ons betrokken als invalkracht en toezichthouder op de zondag. 

 Lisa Visser is een nieuwe collega die bij ons als zwemonderwijzer komt werken. 

 Lijkt het werken in het zwembad voor jou de ideale baan, kom dan eens praten over 

de mogelijkheden of stuur een mail naar ons. 

  

   

  

   

Contact Info 



Dwingel 4a, 1648 JM De Goorn 

Telefoon (0229) 54 33 22 

zwembad@koggenland.nl 
  

     

Activiteiten en tijden 

Tarieven 

Contact 
  

         

      

     

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u zwembad@koggenland.nl toe aan uw adresboek. 
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