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Sinterklaasfeest

Noteer alvast in jullie agenda: op zaterdag 3 december en maandag 5 december komt de Sint op 
bezoek in Sportoase! Net als vorig jaar delen we tekeningen uit die de kinderen mooi kunnen 
inkleuren en die we dan zullen ophangen voor de komst van de Sint.

Dierenbrevetjes

Op zaterdag 17 december en maandag 19 december worden de dierenbrevetjes afgenomen.
De brevetten worden afgenomen in niveau 1 tem 5b tijdens de zwemles. 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. Het behalen van een brevetje staat niet garant voor het 
mogen doorschuiven naar een volgend groepje.
Meer informatie vind je op deze blogpost en deze blogpost

Nieuwe naam voor de club

Het Bestuur heeft nog geen consensus gevonden wat betreft de nieuwe naam. Blijf dus gerust 
suggesties sturen naar marianne.cappuyns@heverleesezwemvereniging.be !!

De prijs voor de winnaar blijft natuurlijk geldig: 1 jaar lang gratis sporten zijn of haar sport 
beoefenen.

Zwemweek

Komende zomer gaat het zwemkamp door van maandag 21 augustus tot vrijdag 25 augustus 2023, 
deze keer in Lokeren. Vanaf 1 december kan je inschrijven via de website.

Weetjes

- Op 19 december om 8u starten we met het inschrijven van broers/zussen/kinderen van leden via 
het inschrijvingsformulier  .  
Herinschrijven van huidige leden zal in januari 2023 plaatsvinden.

- Veel ziekenhuisfondsen sponseren “gezond bewegen”. Vanaf volgend jaar zullen we de attesten 
digitaal doorsturen naar al onze leden.

- Elk lid kan zich registeren op: https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen; zodoende kan ieder 
zijn gegevens zelf aanpassen; na registratie kunt U, één keer per jaar, een bon van Decatlon t.w.v. 
6 euro aanvragen
Je kan er ook je lidkaart downloaden.

Geen les

Van zaterdag 24 december tot en met 5 januari ‘ 23 is het geen les omwille van de kerstvakantie. 

Na de kerstvakantie hervatten de lessen in dezelfde groepjes. Eventuele verandering 
gebeuren bij het begin van de tweede semester nl. 1 februari 2023
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