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Aan de ouders/verzorgers van de leskinderen particuliere zwemles 
 
 
IJmuiden,  16 januari 2019 
 
 
Betreft: zwemles in de voorjaarsvakantie maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Maandag 18 februari  t/m vrijdag 22 februari  is er voorjaarsvakantie. De zwemlessen van uw kind 
zullen door gaan op de gebruikelijke tijdstippen. Woensdag 20 februari en vrijdag 22 februari 2019 
zal daar echter uitzondering op zijn. Op woensdag 20 februari zullen sommige lessen wat eerder of 
later beginnen.  Het snorkelen zal niet in het wedstrijdbad plaatsvinden maar in het doelgroepenbad. 
Op vrijdag 22 februari zal de C-les worden verplaatst van 16.00 uur naar 15.00 uur. Ook zal niveau 
Oranje om 16.00 uur niet in het recreatiebad plaatsvinden maar in het wedstrijdbad. Niveau Oranje 
om 16.45 uur zal gewoon in het recreatiebad zijn, dit geldt ma t/m vr. Voor zaterdag 23 februari en 
zondag 24 februari zijn er geen wijzigen.   
 
 
Overzicht wijzigingen zwemlessen 
 
niveau “normale” lestijd woensdag Gewijzigde lestijd woensdag 

20-02-2019 

Vangnet Speeltuin/Wit 17.00-17.30 uur 14.00-14.30 uur 

Snorkelen 14.45-15.45 uur 14.45-15.45uur 

Wit 14.45-15.30 uur  16.00-16.45 uur 

Wit 15.30-16.15 uur 16.45-17.30 uur 

Geel 14.45-15.30 uur  16.00-16.45 uur 

Geel 15.30-16.15 uur 16.45-17.30 uur 

Oranje 14.45-15.30 uur  16.00-16.45 uur 

Oranje 15.30-16.15 uur 16.45-17.30 uur 

Blauw 14.45-15.30 uur  16.00-16.45 uur 

C-les 15.30-16.30 uur 17.00-18.00 uur 

Speeltuin 16.15-16.45 uur 17.30-18.00 uur 

 
 
niveau “normale” lestijd vrijdag Gewijzigde lestijd vrijdag 

22-02-2019 

C-les 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 

 
 
Wij doen ons uiterste best om iedereen zoveel mogelijk persoonlijk op de hoogte te stellen. Maar wij 
verzoeken u ook om regelmatig onze website www.zwembadvelsen.nl in de gaten te houden in 
verband met eventuele aanvullende wijzigingen.  

http://www.zwembadvelsen.nl/
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Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan staan onze receptionistes u 
graag te woord (tel. 0255-531888). 
 
Met vriendelijke groet, 
Management Team zwembad De Heerenduinen 
 
 


