
  

 

 
Aan de ouders/verzorgers van de leskinderen particuliere zwemles 
 
IJmuiden, 06 augustus 2021 
 
Betreft: opstarten zwemles  
 

Beste ouders/verzorgers van onze zwemleskinderen,  

We hebben goed nieuws voor u!  
 
Vanaf zaterdag 21 augustus gaan de particuliere zwemlessen weer ‘normaal’ van start. We zijn 
blij iedereen weer te mogen verwelkomen! 

De nieuwe leskaart kan voor een halve maand worden aangeschaft en is geldig t/m 31 augustus 
2021. Per 1 september 2021 verkopen we alleen nog maandkaarten. 

Om iedereen het volledig aantal lessen van een halve maandkaart te bieden, starten de 
zwemlessen al op zaterdag 21 augustus a.s. Als uw lesdag voor de zomervakantie op zaterdag was 
starten voor u en uw kind de zwemlessen zaterdag 21 augustus op de gebruikelijke tijden, 
raadpleeg hiervoor uw zwemscore via PlanPlan. 

 

Leerlingen die normaal gesproken zwemles hebben op vrijdag halen 1 zwemles in volgens 
onderstaand schema. Vanaf dinsdag 24 augustus zijn de lessen weer regulier op dinsdag en 
vrijdag. 

 
Niveau Zwemles vrijdag Inhalen zaterdag 21-08 

Wit 15:00-15:45 13:00-13:45 

Geel 15:00-15:45 13:00-13:45 

Oranje 15:00-15:45 13:00-13:45 

Wit 15:45-16:30 13:45-14:30 

Geel 15:45-16:30 13:45-14:30 

Oranje 15:45-16:30 13:45-14:30 

Speeltuin 1 16:30-17:00 14:30-15:00 

Speeltuin 2 16:30-17:00 14:30-15:00 

Blauw 17:00-18:00 15:00-15:45 

B-les 17:00-18:00 15:00-16:00 

C-les 17:00-18:00 15:00-16:00 

 

 

 



  

 

Leerlingen die normaal gesproken zwemles hebben op woensdag halen 1 zwemles in volgens 
onderstaand schema. Vanaf woensdag 25 augustus zijn de lessen weer regulier op woensdag en 
zaterdag. 

 
Niveau  Zwemles woensdag Inhalen zondag 22-08 

Wit 14:30-15:15 09:00-09:45 

Geel 14:30-15:15 09:00-09:45 

Oranje 14:30-15:15 09:00-09:45 

Wit 15:15-16:00 09:45-10:30 

Geel 15:15-16:00 09:45-10:30 

Oranje 15:15-16:00 09:45-10:30 

Speeltuin 1 16:00-16:30 10:30-11:00 

Speeltuin 2 16:00-16:30 10:30-11:00 

Vangnet 16:00-16:30 10:30-11:00 

Blauw 16:30-17:15 11:00-11:45 

Blauw (1 x 60 min.) 16:30-17:30 11:00-12:00 

 

Leerlingen die normaal gesproken zwemles hebben op donderdag halen 1 zwemles in volgens 
onderstaand schema. Vanaf maandag 23 augustus a.s. zijn de lessen weer regulier op maandag en 
donderdag. 

 
Niveau Zwemles donderdag Inhalen zondag 22-08 

Wit 15:00-15:45 13:00-13:45 

Geel 15:00-15:45 13:00-13:45 

Oranje 15:00-15:45 13:00-13:45 

Wit 15:45-16:30 13:45-14:30 

Geel 15:45-16:30 13:45-14:30 

Oranje 15:45-16:30 13:45-14:30 

Speeltuin 1 16:30-17:00 14:30-15:00 

Speeltuin 2 16:30-17:00 14:30-15:00 

Blauw 17:00-17:45 15:00-15:45 

B-les (1 x 60 min.) 17:00-18:00 15:00-16:00 

Momenteel gelden de maatregelen tegen verspreiding van het corona virus volgens de landelijke 
richtlijnen. Mochten er naar aanleiding van de persconferentie 13 augustus a.s. veranderingen 
zijn, brengen wij u daarvan op de hoogte. 
 
We doen ons uiterste best iedereen zoveel mogelijk persoonlijk van deze veranderingen op de 
hoogte te stellen. Kijk ook regelmatig op onze website www.zwembadvelsen.nl in verband met 
eventuele aanvullende wijzigingen. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen 
hebben, dan staan onze receptionistes u graag te woord (tel. 0255-531888). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Managementteam zwembad De Heerenduinen. 


