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NIEUWSBRIEF ZOMER 2018

ZOMER 2018
Op zaterdag 07 juli a.s. sluiten wij het seizoen 2017-2018 weer af met een Afzwemfeest
tussen 10.00-12.00 uur.
Er is op 07 juli alleen nog diplomazwemmen tussen 08.30-10.00 uur, dus geen zwemles!
Alle gezinsleden van uw gezin zijn welkom op zaterdag 7 juli voor een hapje en een drankje
en om te komen zwemmen. V.a. maandag 27 augustus starten dan weer de zwemlessen.
TIP, voor de recreatieve uren op zaterdag, zondag en woensdag in Vianen!
Bij de receptie liggen folders over de openingstijden en wij adviseren u altijd even te kijken op
www.sportcentrumhelsdingen.nl naar de openingstijdens alvorens u afreist naar Vianen.

Email-account eindigend op hotmail.com!
Als u een Email-account hebt die eindigt op hotmail.com, kan
het zo zijn dat berichten vanuit onze zwemschool u niet bereiken
en in uw spambox belanden. Whitelist ons Emailadres zodat u
onze Email altijd ontvangt!

Afsluiting van het seizoen 2017-2018.
Op zaterdag 07 juli a.s. bent u met uw gezin welkom
tussen 10.00-12.00 uur in SC Helsdingen Vianen.
Deze dag staat in het teken van ontspanning en plezier.
Aan het eind van ieder seizoen heeft iedereen rust nodig en
streven wij ernaar dat, als het enigszins mogelijk en verantwoord
is, kinderen af te laten zwemmen die eraan toe zijn en waar in
onze beleving de persoonlijke top behaald is. Dit zal gebeuren
tussen 08.00-10.00 uur in zowel het diepe als ondiepe bassin.

Zwemles bij u in de buurt!
Vanaf het jaar 2017 proberen wij nog meer rekening te
houden met uw wens om uw kind zwemles te laten volgen
bij u in de buurt. Zo zullen de kinderen in SC Helsdingen in
Vianen op zaterdag niet van locatie hoeven te wisselen,
maar voor de Mytylschool in Utrecht ligt dat iets anders.
Starters- Gewenning- Oefen- Voorselectie- en de B-groepen
kunnen, op uw verzoek, allemaal in Utrecht plaats vinden.
Wij zullen u daarbij proberen te helpen, maar ook van advies
dienen. De Mytylschool is een klein instructiebad, prima om iets
geconcentreerd aan te leren en kinderen met angsten bij te
staan, maar het ‘echte’ zwemmen leer je in “het grote bad”.
Handig…
Als u op vakantie gaat, uw kind ziek is of een feestje heeft, dan vernemen wij dat graag
zo spoedig mogelijk per Email via info@zwemschoolmidden.nl of SMS 06-274 30203.
Wij zijn telefonisch veelal moeilijk te bereiken, maar beantwoorden mail en SMS snel!
Deze Nieuwsbrief is aanwezig bij iedere zwemlocatie waar wij lesgeven, zaterdagmorgen
in Vianen bij de receptie en in een speciale map met alle lesroosters en in Utrecht in de
kleedruimte. Wij zitten op Facebook, like onze page zodat u bijblijft over Zwemschool
Midden. Kijkt u altijd op www.sportcentrumhelsdingen.nl voor de openingstijden als u in
Vianen wilt gaan vrijzwemmen. Zo komt u ook nooit voor een dichte deur te staan.
ZWEMSCHOOL MIDDEN RIETKAMP 79 4133 CS VIANEN mobiel: 06-274 30 203
Zie ook www.zwemschoolmidden.nl info@zwemschoolmidden.nl ABN-AMRO: NL16 ABNA 061.39.74.867
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SPELREGELS, GELDEND VOOR IEDEREEN DIE MET ONS EEN OVEREENKOMST IS AANGEGAAN
Wij hopen dat u zich kunt vinden in onze spelregels en houden ons aanbevolen voor nieuwe inzichten/aanvullingen.
Verzuim/les gemist? Graag tijdig een E-mailbericht en/of een SMS. Zie ook onze voorwaarden: www.zwemschoolmidden.nl
Wij halen de kinderen, en de hulpouder op uit de kleedruimte! Blijft u wachten totdat wij uw kind ophalen, andere ouders lopen
niet mee. Er zijn altijd hulpouders aanwezig! De 1e les bent u altijd aanwezig, kom a.u.b. met weinig mensen. Dit in het belang
van alle kinderen. Voor startende kinderen is zwemles spannend en in onze lessen is rust en opbouwen van zelfvertrouwen
belangrijk. Raadpleeg bij onraad, bij onze verschillende accommodaties, altijd direct ons of het dienstdoende personeel.
Als uw kind les volgt tegen het gereduceerde tarief, vervalt de Stickerkaart na het behalen van het desbetreffende diploma.
Wij kunnen geen uitzonderingen maken in het ‘kijkrooster’ van de hulpouders. Als u met iemand wilt ruilen, helemaal goed, maar
belast het personeel tussen de lessen door s.v.p. niet met deze vragen. Bij voorkeur per Email vragen naar ons sturen en
dringende mededelingen over het welzijn van uw kind kunt u natuurlijk altijd direct doen.
Perrons van zwembaden dienen niet betreden te worden door schoenen en/of kinderwagens! Ook niet tijdens afzwemmen.
Blote voeten en/of slippers/ overschoenen is het alternatief. Kinderen lopen op blote voeten. Dit alles om de hygiëne te bewaken
en wratten/ voetschimmel te voorkomen.
Wees zuinig op de Stickerkaart: wij vervaardigen niet snel een nieuwe. Eerst goed zoeken en dan een E-mail sturen.
Het gebruik van telefoons dient niet te geschieden op de zwemzaal tijdens/voor/ná de lessen. U komt kijken naar uw kind!
In de kleedruimte ligt een presentielijst. Maak s.v.p. vakantie/verjaardagsfeestje/absentie vroegtijdig op deze lijst bekend.
Wij verzoeken u of uw kind om géén gebruik te maken van andere ruimten/materialen als bedoeld voor onze zwemlessen.
Naast een vaste telefoon is er ook een mobiele telefoon aanwezig (tas docent) voor alarmering van 112. Neem bij calamiteiten
(hulpouder b.v.) de presentielijst mee. Hierop staat ook het adres van de accommodatie. Volg de orders van het personeel.
Kinderen die zwemles hebben nemen de nooduitgang in het bassin. Hulpouders blijven buiten met de kinderen en wachten af.
Huisregels Mytylschool Blauwe Vogelweg 11 3585 LK Utrecht
Het omkleden dient te geschieden in de daarvoor bestemde kleedruimte. Als u ‘hulpouder’ bent, staat u ingeroosterd op de
presentielijst in de kleedruimte. Per kind is er één hulpouder aanwezig en alleen deze ouders lopen ook mee de zwemzaal op.
Mocht een ander dan uzelf (oma/opa) uw kind begeleiden, wijs hen dan a.u.b. op onze huisregels! Wij verzoeken eenieder om
tussen de lessen door geen gesprekken aan te gaan met de zwemonderwijzers(essen), dit voornamelijk omwille van veiligheid.
Meekijken/ toezicht prima! Meelessen: verbale aanwijzingen, is niet toegestaan i.v.m. concentratie/veiligheid, óók voor docent.
Lichte positieve ondersteuning: goed zo/ duim omhoog(prima) is geen probleem. Als u aanwezig bent dan verwachten wij dat u
de kinderen steunt in bijvoorbeeld het toiletbezoek, lichte EHBO-gevallen.
Huisregels Sportcentrum Helsdingen Westelijke Parallelweg 1 4133 NH te VIANEN
Toegang tot SC Helsdingen, op zaterdagmorgen als uw kind ingeroosterd is voor de zwemles, kan alleen als u in het bezit bent
van een polsbandje. Deze krijgt u verstrekt tijdens de kennismaking en is persoonsgebonden. Tijdens het recreatieve zwemmen
dient u de Stickerkaart te laten zien. U ontvangt dan een polsbandje voor desbetreffend recreatieve zwemblok. Het is NIET
toegestaan derden, andere kinderen, gebruik te laten maken van het polsbandje en u dient zelf de zwemkunst machtig te zijn.
Misbruik van de Stickerkaart kan gevolgen hebben voor het recreatieve zwemmen in Vianen.
Tijdens uw bezoek aan SC Helsdingen dient u zich te houden aan de huisregels van dit centrum en aanwijzingen te volgen.
Als uw kind nog geen zwemdiploma heeft, willen wij u er wijzen dat begeleiding tijdens vrijzwemmen van uw kind dient plaats te
vinden op een een-op-een situatie en bent u er in zwemkleding bij. Ook tijdens de zwemlessen m.u.v. de Selectie A- of B-groep.
Uw kind dient, tijdens de Oefengroep-periode en tijdens de recreatieve zwemuren in SC Helsdingen te Vianen, begeleid te
worden door minimaal een 18-jarige en hij/zij dient de zwemkunst voldoende machtig te zijn.
Tijdens de zwemlessen in Vianen begeeft uw kind zich in het daarvoor gereserveerde uur zoals afgesproken in het rooster.
Ná óf voor de zwemlestijd van uw kind, kunt uw kind van de glijbaan even gaan spelen. Stoor s.v.p. niet de lessen in dat bassin.
Wilt u bij openbare openstelling van SC Helsdingen aan de receptie uzelf melden en de Stickerkaart van uw kind tonen?
Dit hoeft niet op zaterdag tussen 08.00-12.00 uur, dan huren wij het gehele bad en gebruikt u het polsbandje. De Stickerkaart
blijft minimaal 06 maanden geldig, bij het behalen van het laatste zwemdiploma verloopt de geldigheid van de Stickerkaart.
Zodra uw kind klaar is met de Oefengroep ontvangt uw kind direct ná de desbetreffende les een sticker.
Als u met uw kind een tijdelijke stop inlast met de zwemlessen, dan mag er géén gebruik worden gemaakt van de Stickerkaart.
In SC Helsdingen mag u alleen op de tribune plaats nemen als dit afgesproken is met onze lesgevers en tijdens afzwemmen.
Voor alle kinderen van Zwemschool Midden is het mogelijk om in SC Helsdingen te Vianen gratis vrij te zwemmen/oefenen. Toon
aan het dienstdoende personeel de Stickerkaart en onder begeleiding van één volwassene heeft u met uw kind toegang.
Dit tijdens de recreatieve uren vermeld op www.sporcentrumhelsdingen.nl Kijk eerst op hun site alvorens u afreist naar Vianen.
Wilt uw kind, na het behalen van het A-diploma, door voor het B-diploma?
Ná betaling á € 325- op NL32 INGB 0006 0604 89, met vermelding van de naam van uw kind, wordt uw kind geplaatst en
ingeschreven! Uw kind wordt na aanmelding geplaatst in één van de B-groepen, dit met ongeveer 8 kinderen. De technische
vaardigheden zoals borst-rugcrawl-onderwater zwemmen uitgediept. Om de week vindt er selectie plaats. Zodra uw kind eraan
toe is, zal hij/zij geselecteerd worden, en mogelijk de navolgende keer diplomazwemmen in Vianen of Utrecht.
De gehele B-opleiding is en blijft in handen van Zwemschool Midden. U bent op rooster aanwezig bij de lessen, maar wij
verzoeken u vriendelijk om de rust te blijven bewaren en met weinig mensen/kinderen naar deze lessen te komen.
U kunt na aanmelding voor het B-traject op de recreatieve uren blijven vrijzwemmen/oefenen op vertoon van de Stickerkaart.
Filmen en fotograferen is toegestaan, maar………
Tijdens onze zwemlessen is het toegestaan om rond het bassin, in aanwezigheid van ouders en/of anderen begeleiding filmen/of foto-opnames te maken. Ouders/verzorgers die er bezwaar tegen hebben dat hun kind vastgelegd kan worden op digitaal
beeldmateriaal, ook op onze site, dienen vooraf schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Het mag duidelijk zijn dat er géén opnames
gemaakt mag worden in de kleed- en/of toiletruimtes. Bij vermeende misstanden zal de directie van Zwemschool Midden
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Laat s.v.p. niet als dank, wij zijn in Vianen en Utrecht te gast. Laat de (kleed)ruimte die u gebruikt hebt schoon achter. BVD!

