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Dit zwemjaar is begonnen met enkele wijzigingen in het
curriculum van de diploma programma's, maar dat begint al in
badje 1,2 en 3. Hierdoor zijn de scores veranderd bij diverse
kinderen dus in deze nieuwsbrief even op een rijtje wat er is
gewijzigd:

Badje 1 : 
inhoudelijk niets, maar wel de volgorde van het aanleren

Badje 2: 
toegevoegd is met een zijwaarderol het water in , red een kindje
naar de kant ( met buis) en de beginnende duik.

Badje 3:
Meer oefenen met red een vriendje uit het water
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A: Shirt met korte mouwen. lange broek en (sport)schoenen
 

B: Shirt met lange mouwen, lange broek en (sport) schoenen
 

          C:  Shirt met lange mouwen, lange broek en (sport) schoenen plus 
jas

 
 
 

Het diploma programma schrijft sinds dit jaar ook andere kleding 
voor dan dat we gewend waren.  Zie hier onder, iedere les in het 
Wedde beginnen de diploma zwemmers met kleding aan.  Geeft 
een plastic zak mee om het natte spul weer in mee te nemen.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN  AB EN C
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op de website:  
kijklessen

Rooster
Afzwemdata

      kleding voorschriften
 
 
 



INHAALLESSEN VOOR DE DIPLOMA GROEPEN

5 Februari
5 Maart
2 April 
7 Mei 
4 Juni

 Vanaf Februari kunnen de diploma zwemmers een les inhalen in 
Basalt te Leiden. Tuurlijk kan een zwemmer ook twee lessen volgen 
in het Wedde.  Maar als dat niet uitkomt, kom dan een keer naar 
leiden om 18:30 tot 19:15.

We doen de vloer naar beneden en duiken maar.
Data zijn: 
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C Diploma 
April - Juni

De perfecte voorbereiding
 op

de zomervakantie  
 
 


