Nieuwsbrief
Februari 2018

Belangrijke Data t/m

Diploma
Op vrijdag 2 februari hebben de volgende kinderen hun welverdiende Diploma gehaald!!

Mei 2018
Geen les op:

Namens het team van Aquamarant: Gefeliciteerd!!

• 5 en 10 mei 2018

A Okke van de Braak, Julian Duindam, Sem Huijben, Mats
Nieuwboer, Jesse strik, Tinus Jonas, Mathijs van Dun, Kardelen Sazak, Aysema Uz, Dorus
Snels, Warre van Berlo, Tess Voogt en Tara van der Vloet

Kleding zwemmen

B Alex Vermeer, Maxim Antoni, Lise Naaijkens, Jeske Janse, Yosua Bekkers, Sanne Schellekens, Florine de Kerf, Mia Adomah, Melis Yumusak, Floor Sommerdijk, Jesse Klem,
Mila Graumans, Dinand Kuijpers, Daan van Nieuwburg, Jorick Adriaansen, Valentijn van
Mil en Lieve Staps



C Janne Kivits, Levi de Nijs, Stephany Walschots, Eelke van Boxtel, Abel Mol, Margo Nolen, Isa Boomaars en Lucas van Hommelen



29 en 31 maart 2018



5 en 7 april 2018

22 en 24 maart 2018

Testen diploma zwemmen

Zwemvaardigheid 1 Kes van Baal, Kate Kuijpers en Neda van Geffen

Proefzwemmen

Spelende kinderen in kleedkamers



Wij ontvangen regelmatig klachten van klanten dat er gespeeld is met kleding, shampoo
en schoenen in de kleedkamers. Er is zelfs op de muren geschreven. U zult begrijpen dat
wij dit niet kunnen tolleren. Wij vragen u dan ook om broertjes/zusjes niet in de kleedkamers te laten spelen.

Diploma zwemmen

Snelheidslimiet op het terrein van Amarant
Wij willen iedereen er op attenderen dat er op het terrein van Amarant
een snelheidslimiet geld van 15 km p/u.



13 april 2018

20 april 2018

Diploma’s nieuwe stijl

Vrijdag 2 februari zijn voor het eerst de nieuwe diploma’s uitgereikt. Niet
alleen uiterlijk van de diploma’s is veranderd, maar ook de eisen voor het diploma zijn aangepast. Tijdens het volgende diplomazwemmen zullen wij ook afzwemmen volgens de nieuwe normen.
De belangrijkste veranderingen kunt u terug vinden op
www.allesoverzwemles.nl

Huisregels
Wij willen u verzoeken om de kinderen in de kleedkamers te laten wachten. De desbetreffende zwemonderwijzer komt de
kinderen in de kleedkamer halen. Het is daarom ook van belang dat de kinderen omkleden in de juiste kleedkamer.


Kinderen met een geel of rood bandje kleden zich om in kleedkamer 5



Kinderen met een groen bandje kleden zich om in kleedkamer 2



Kinderen met een blauw bandje kleden zich om in kleedkamer 1

De gekleurde bandjes zijn nog steeds verplicht om iedere les te dragen. Zo kunnen wij de veiligheid blijven waarborgen.

Wist u dat…….


Hebben wij het juiste email adres van u??....................vanuit de financiële administratie van Amarant ontving u de factuur per post, deze worden voortaan per email verstuurd. Hebben wij van u gene email, dan ontvangt u de factuur nog
steeds per post.



Lylouska de zwemlessen op woensdag middag gaat geven.



Op zaterdag gaat Claire weer les geven en zullen Patricia en Lylouska aanwezig zijn om u te woord
te staan.



Wij gewoon lesgeven op paaszaterdag

Zwembad Aquamarant Tilburg Bredaseweg 570, 5036NB Tilburg, 013 4645416, www.zwembadaquamarant.nl

