
 
 

  

Beste ouder 
 

De eerste lessenreeks van dit seizoen zit er op.  
Noteer alvast zaterdag 2 februari 2019 in jullie agenda, want dan start tweede de 
lessenreeks van dit seizoen.  
Die dag moet het lidgeld (€75,00 voor 1 lessenreeks) betaald worden en is er de 
mogelijkheid om zwemvliezen te ruilen en dit vanaf 10u30 in de hal van het zwembad. 
 

Uw kind blijft automatisch ingeschreven voor de zwemlessen van onze zwemschool. U hoeft 
hiervoor dus niet meer te verwittigen. 
Indien u wenst dat uw kind op het andere lesuur naar de zwemles komt, dan vragen wij u om 
ons dit via mail (zwemschool@klsvz.be) te laten weten.  
 

Heeft u andere kinderen die u wil inschrijven voor de zwemlessen, dan raden wij u aan om 
op voorhand in te schrijven aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Dit kan ook via mail.  
 

Indien uw kind stopt met onze zwemlessen, kan u de waarborg van de zwemvliezen 
terugkrijgen op zaterdag 2 februari 2019 vanaf 10u30. Na deze datum wordt de waarborg 
van de zwemvliezen niet meer terug betaald. 
Wij vragen u vriendelijk om ons, hiervan op de hoogte te brengen via mail. Zo kan de plaats 
ingenomen worden door een andere zwemmer. 
 

Voor verdere vragen mag u steeds mailen naar zwemschool@klsvz.be. 
 

We wensen u en uw familie een fijne kerstperiode en een spetterend 2019. 
 

Sportieve groeten en tot 2 februari 2019! 
De lesgevers & Karolien 

 

- Laat uw kind regelmatig de geleerde vaardigheden oefenen zodat hij/zij in februari 
kan starten waar hij/zij nu geëindigd is. 

- We trachten de communicatie zoveel mogelijk via mail te laten verlopen. 
De zwemschool kan u bereiken via zwemschool@klsvz.be. 

- Alle info over de start, werkwijze en afspraken i.v.m. de zwemschool kan u 
terugvinden op www.klsvz.be. 

- Kent u de facebookpagina KLSVZ- zwemclub al? Word jij een volger? 
- Houdt deze brief goed bij, u ontvangt geen email meer met deze informatie. 

 
 

Voor de dolfijnen (blauwe badmutsen) en de haaien (witte badmutsen), 
 

Voor jullie zijn er twee zwemlessen per week: op woensdag en op zaterdag. 
De les op woensdag gaat door van 17u30 tot 18u15 (voor de blauwe dolfijnen) of 
van 18u15 tot 19u00 (voor de witte haaien) (zie kalender voor de data).  

Jullie mogen de kleedkamer pas binnen wanneer de lesgevers 
aanwezig zijn (dit zal ongeveer rond 17u15 (dolfijnen) of 18u00 (haaien) zijn). 
Jullie wachten dus in de hal van het zwembad tot de lesgevers er zijn. Omkleden 
kan in kleedkamer 3 voor de meisjes en kleedkamer 1 voor de jongens. Indien je 
voor of na de les nog wil spelen in het zwembad ben je verplicht om 

toegangsgeld te betalen. Vraag aan de kassa een ticket. Geef dit af aan de redder. 
De eerste les op woensdag vindt plaats op 6 februari 2019. 

 

Ben je benieuwd hoe een zwemwedstrijd in zijn werk gaat. Zou je graag eens 
deelnemen. Hou dan zondag 17 maart (Hasselt) en Zondag 28 april (Tienen) 
vrij. Meer algemene info over deze wedstrijden kan je lezen op 
http://www.zwemfed.be/splashweb/. 
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