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DIERENBREVETJES: zaterdag 21 mei en maandag 23 mei 2022
-

De brevetten worden afgenomen in niveau 1 tem 5b tijdens de zwemles en
bepalen mee of jouw zoon/dochter mag doorschuiven naar het volgend groepje.
We proberen ieder kind een brevetje te laten behalen. Als het hoogste brevet
van het groepje nog te moeilijk is, proberen we een gemakkelijker brevet aan te
bieden. Meer informatie vind je op deze blogpost en deze blogpost

AFSTANDSBREVETTEN: zaterdag 28 mei en maandag 30 mei 2022
-

Het brevetzwemmen vindt plaats op zaterdag 28 mei vanaf 10u (geen les op
die dag) en op maandag 30 mei van 19u tot 21u.
Geen inschrijvingen op voorhand nodig! Schrijf je in op de dag zelf
Als je het brevet behaalt, mag je het komen afhalen aan de balie
- Volgende brevetten kunnen afgelegd worden op zaterdag: 25m, 50m, 100m,
200m, 400m, 800m, 1000m en 1500m
- Deze moeten gezwommen worden in een officiële zwemslag, de voorwaarden
kan je hier terugvinden
- Opgelet: Op maandag 30 mei kan geen brevet van 25m en 50m worden
gezwommen.
Kinderen die dat toch wensen af te leggen komen dan best uitzonderlijk op
zaterdag.

INSCHRIJVINGEN ZWEMMEN KINDEREN/JEUGD
-

-

-

-

Vanaf maandag 9 mei om 8u kunnen de broers, zussen en kinderen van
leden die op 1 september 2021 willen starten met zwemmen, zich aanmelden
op het inschrijvingsformulier op de website
Kinderen moeten wel minimum 3 jaar zijn op 1 september 2022!
Indien jullie wensen hebben om je kind(eren) te laten veranderen van
zwemdag of zwemuur mag je dit nu ook laten weten. Dat kan door een
mailtje te sturen naar Lars op zwemmen.jeugd@heverleesezwemvereniging.be
voor 31 mei.
We houden rekening met jullie wensen voor zover dit mogelijk is.
We beginnen met het inschrijven van onze huidige leden voor het semester
dat begint op 1 september 2022 op zaterdag 11 juni en 18 juni en maandag
13 juni en 20 juni 2022.
Meer informatie over het inschrijven vind je hier.
Indien u broers/zussen/kinderen inschrijft (zie eerste puntje) hoeft u nog niet
voor hen te betalen; die betaling gebeurt na bevestiging van de
jeugdcoördinator na inschrijving.
Indien u of uw kinderen willen stoppen volgend semester, gelieve ons iets te
laten weten VOOR 30 juni zodat wij iemand anders blij kunnen maken met je
plaats.
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-

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf 1 augustus via de website!

INSCHRIJVINGEN VOLWASSENZWEMMEN
-

De voorinschrijvingen voor het volwassenzwemmen zullen in juni beginnen.
Mailtje volgt begin juni!

KIJKDAG: zaterdag 25 juni en maandag 27 juni 2022
-

-

Op deze dagen kunnen ouders een kijkje nemen aan de kant van het zwembad
(instructiebad) om de kinderen van dichtbij te volgen en eventueel vragen te
stellen aan onze monitoren.
In het wedstrijdbad kun je kijken vanop de tribunes.

ZWEMKAMP: er zijn nog een paar plaatsen vrij!
-

Wie: minimum 8 jaar; niet-leden minimum 25 meter kunnen zwemmen
Waar: Oostende
Hoe: met de bus
Wanneer: van maandag 22/8 tot vrijdag 26/8
Prijs: €245, niet-leden €11 extra voor de verzekering.
Inschrijven: Vul het inschrijvingsformulier in op deze link:
https://www.heverleesezwemvereniging.be/news/zwemweek-2022/

OPGELET:
-

Geen zwemles op O.H. Hemelvaart donderdag 26 mei en zaterdag 28 mei ’22
(wel
afstandsbrevetten)
en op Pinkstermaandag 6 juni 2022
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