
Beste kinderen van de Snorkelles,          

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

Waterlelie. De eerste les start op woensdag 5 april 2023 van 17.00-17.45 uur bij meester 

Bart 

De laatste les zal zijn op woensdag 21 juni 2023. Tijdens deze les wordt er meteen 

afgezwommen voor een oorkonde of diploma. De cursus snorkelen is 12 weken. 

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

met de basisuitrusting en zwemvliezen. Je mag je eigen spullen meenemen, maar de 

Waterlelie heeft voldoende snorkels, vliezen en brillen in huis. 

Mocht je een eigen set willen aanschaffen, laat je dan goed voorlichten in een sportwinkel. 

Zo is het belangrijk dat je snorkel niet te groot/wijd is want je moet deze goed kunnen 

leegblazen. Ook moet de snorkel makkelijk af te nemen zijn van de bril. Er wordt in de 

zwemles veel met alleen een bril of snorkel gewerkt. 

Ik wens je heel veel plezier tijdens deze uitdagende zwemlessen 

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

Beste ouders, verzorgers, 

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

Zoals u heeft gelezen is de laatste les op 21 juni 2023 en dat is tevens de afzwemles. Uiterlijk 

een week voor het afzwemmen, t.w. woensdag 14 juni, moet de afzwemkaart volledig 

ingevuld in het bezit zijn van De Waterlelie. De afzwemkosten betaald u al op de eerste 

lesdag. 

Ook willen we dan weten of uw kind doorgaat in de Snorkelles voor de volgende cursus. 

Deze start op woensdag 6 september bij voldoende deelnemers. Mocht uw kind willen 

doorgaan met deze lessen, moet u hem of haar weer aanmelden via zwemzaken@esa-

aalsmeer.nl o.v.v. doorgaan snorkellessen.. 

Kinderen, die nog niet voldoen aan de afzwemeisen, mogen op voor een oorkonde. Ook daar 

zijn diplomakosten aan verbonden. Het is dan ook niet verplicht om mee te doen met het 

afzwemmen. 

Vriendelijke groet, 

Sportcentrum de Waterleilie 
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