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De herfst is begonnen, de zomervakantie ligt al weer ver achter ons. 
Maar binnen is het lekker warm, dus daar wordt flink gezwommen met 
de afzwemdatum 30 Oktober in het vizier.

Helaas is het water in Ivy Wellness nog te koud, 
we zitten het management van vd Valk dan ook flink 
achter de broek aan om meer te gaan stoken!
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Zwemlessen gaan door 
tijdens

 de Herfstvakantie. 
 GIJS ZIT OP KANTOOR

Meester Gijs regelt niet alleen de lessen op zondag in Voorschoten
en Leiden, hij is inmiddels al helemaal ingewerkt op kantoor.  Hij
zorgt ervoor dat de e-mails en telefoontjes worden beantwoord en
dat zwemscore tip top op orde wordt gehouden.



ROOSTER WIJZIGING

Vanaf deze maand is het rooster in Ivy op donderdagen gewijzigd. 
De kinderen zijn al verplaatst, mail ons even als dit niet goed past.
16:00 - 16:45  badje 1, 2 en 3
16:45  - 17:30 badje 1, 2 en 3
17:30 - 18:00  Intensief lesje (30 min, max 4 kinderen) 
                        inhaalles voor badje 4 en diploma A en B
Kijk voor het totale rooster https://zwemschoolhetwatertje.nl/rooster/
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VERSTERKING IN HET WEDDE
Ons team heeft er versterking bij. Papa Xander is nu iedere week
van de partij voor extra technische ondersteuning. In zijn 'jongere
jaren' zwom Xander namelijk wedstrijden. "Zo snel als toen ben ik
niet meer hoor", aldus papa Xander. Nu deelt hij zijn kennis met de
diploma zwemmers in Het Wedde. Wij zijn heel blij met zijn hulp. 



KALENDER

30 Okt           8:45 geen les ivm training
                       9:30 diploma zwemmen
15 Dec           Laatste Les Ivy Ivy Wellness 
17 Dec           Laatste les Ivy Zaterdag
 18 Dec          Diploma en  Laatste lesdag 2022          
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