Augustus 2020

Start Zwemlessen seizoen 2020-2021
Lieve kinderen, beste ouders,
Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad of zijn jullie daar nog volop van aan het genieten!
Na de zomervakantie gaan we weer verder met de zwemlessen.
Er zijn heel wat aanpassingen geweest de afgelopen periode in verband met alle maatregelen. We hebben er
veel van geleerd. We kunnen daarom weer enigszins terug naar ‘normaal’. Natuurlijk blijven wij de
maatregelen van het RIVM en de zwembadbranche goed in de gaten houden!
Vanaf 24 augustus krijgen jullie weer les op de originele lestijden. In bijgevoegd schema kun je zien hoe het nu
is en hoe we na de vakantie weer verder gaan. Normaal mogen de kinderen de laatste 5 minuten vrij spelen.
Dit gaat voorlopig niet door. We stoppen 5 minuten eerder met de zwemles, zodat het niet zo druk is tijdens
het haal- en brengmoment. We willen jullie dan ook met nadruk vragen om je kind op tijd op te komen halen.
Blijf de aanwijzingen in het pand en de aanwijzingen van de medewerkers volgen.
Maak je gebruik van een afkoopregeling, dan is vanaf 24 augustus de 80% aanwezigheidregel weer van kracht.
We gaan er dus vanuit dat alle kinderen weer lekker komen zwemmen! We maken hierop geen uitzonderingen.
Indien je hierover wilt overleggen, mag je mailen naar tilburgsezwemschool@tilburg.nl
Maak je gebruik van losse leskaarten, en had je tijdens de sluiting van onze accommodaties nog lessen op je
leskaart staan, dan zijn deze automatisch verlengd. Je hoeft hiervoor niks te doen.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de receptie van het zwembad:
Zwembad Reeshof
013 - 532 58 58
Recreatiebad Stappegoor
013 - 532 59 00
Sportcomplex Driebucht
013 - 751 67 00
Ook kun je je vraag via de e-mail stellen aan één van onze coördinatoren:
Zwembad Reeshof
coordinatie.reeshof@tilburg.nl
Recreatiebad Stappegoor
coordinatie.stappegoor@tilburg.nl
Sportcomplex Driebucht
coordinatie.drieburcht@tilburg.nl
Met vriendelijke groet,
Laura Glas
Specialist Zwemonderwijs

Huidige lestijd maandag t/m vrijdag
14.45 - 15.25 uur
15.45 - 16.25 uur
16.45 - 17.25 uur
17.45 - 18.25 uur

Lestijden vanaf 24 augustus maandag t/m vrijdag
15.00 - 15.40 uur
15.45 - 16.25 uur
16.30 - 17.10 uur
17.15 - 17.55 uur

Huidige lestijd zaterdag Stappegoor
10.00 - 10.40 uur
11.00 - 11.40 uur
12.00 - 12.40 uur
13.00 - 13.40 uur

Lestijden vanaf 29 augustus zaterdag Stappegoor
10.00 - 10.40 uur
10.45 - 11.25 uur
11.30 - 12.10 uur
12.15 - 12.55 uur

Huidige lestijd zaterdag Drieburcht
08.30 - 09.10 uur
09.30 - 10.10 uur
10.30 - 11.10 uur
11.30 - 12.10 uur
12.30 - 13.10 uur

Lestijden vanaf 29 augustus zaterdag Drieburcht
08.30 - 09.10 uur
09.15 - 19.55 uur
10.00 - 10.40 uur
10.45 - 11.25 uur
11.30 - 12.10 uur

Huidige lestijd zaterdag Reeshof
08.30 - 09.10 uur
09.30 - 10.10 uur
10.30 - 11.10 uur
11.30 - 12.10 uur
13.00 - 13.40 uur
14.00 - 14.40 uur

Lestijden vanaf 29 augustus zaterdag Reeshof
08.30 - 09.10 uur
09.15 - 09.55 uur
10.00 - 10.40 uur
10.45 - 11.25 uur
12.00 - 12.40 uur
12.45 - 13.25 uur

