
 

 

Beste kinderen van de Survivalles woensdag,         

Wat leuk dat jullie willen starten of doorgaan met de Survivallessen in zwembad De 

Waterlelie. De eerste les start op woensdag 20 april van 16.30-17.15 uur bij Bart. 

De laatste les zal zijn op woensdag 13 juli. Tijdens deze les wordt er meteen afgezwommen 

voor een oorkonde of diploma. Er is GEEN zwemles op 27 april. 

In de Survivallessen worden alle basisvaardigheden aangeleerd om goed te kunnen omgaan 

met allerlei calamiteiten in en om het water. Daarbij zullen jullie ook regelmatig met kleding 

zwemmen. Het rooster vindt je onderaan deze brief. 

Ik wens je heel veel plezier tijdens de Survivallessen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders, verzorgers, 

Fijn dat u uw kind laat meedoen met de Survivallessen in de Waterlelie.  

Zoals u heeft gelezen is de laatste les op 13 juli 2022 en dat is tevens de afzwemles.  

Het is nog onzeker of wij in het nieuwe seizoen door zullen gaan met de Survivallessen. Door 

de lockdowns en het vertrek van lesgevers is de wachtlijst voor startende zwemmertjes 

enorm opgelopen. Het kan zijn dat we voor seizoen 2022-2023 de afweging gaan maken de 

vervolgcursussen niet te gaan geven. 

Van deze ontwikkelingen zullen wij u op de hoogte houden. 

Hartelijke groet, 

Marjorie Meijer 

Hoofd Zwemzaken ESA BV 

De Waterlelie 

 

 

 

 

 



KLEDINGZWEMMEN 
 

 

Op de volgende data zwemmen jullie met wel of niet met kleding: 

- Woensdag 20 april: alleen in badkleding 

- Woensdag 4 mei: lange spijkerbroek, shirt met lange mouwen en schoenen 

- Woensdag 11 mei: idem 

- Woensdag 18 mei: idem  

- Woensdag 25 mei: alleen badkleding 

- Woensdag 1 juni:  lange spijkerbroek, shirt met lange mouwen, schoenen en een 

regenjas 

- Woensdag 8 juni: idem, maar jas moet een dikke winterjas zijn. 

- Woensdag 15 juni idem 

- Woensdag 22 juni: alleen in badkleding  

- Woensdag 29 juni: kledingeisen voor betreffende diploma  

- Woensdag 6 juli: alleen in badkleding 

- Woensdag 13 juli: kledingeisen voor betreffende diploma en afzwemles 

Afzwemmen:  

Kinderen van Survival 1 zwemmen met: 

- Lange spijkerbroek, shirt met lange mouwen en schoenen.  

Kinderen van Survival 2 zwemmen met: 

- Lange spijkerbroek, shirt met lange mouwen, schoenen, regenjas 

Kinderen van Survival 3 zwemmen met: 

- Lange spijkerbroek, trui met lange mouwen, laarzen, regenjas 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 


