diploma zwemmen
bij Stichting Bosbad Leersum

diploma A
tarief

Het tarief voor diploma A is €. 550,00.

dagen en tijden

Kinderen worden onder deskundige leiding vertrouwd gemaakt met zwemmen en
de zwemsport. De lessen zien er als volgt uit:
•

Vanaf 9 mei 2022 tot en met 6 juli 2022 zwemmen de kinderen twee keer
in de week op maandag en woensdag. U kind(eren) wordt ingedeeld in een
van onderstaande groepen, afhankelijk van uw voorkeur voor het blok in de
zomervakantie.

•

o

Groep 1: 15:30 – 16:15 uur

o

Groep 2: 16:30 – 17:15 uur

o

Groep 3: 17:30 – 18:15 uur

Tijdens de zomervakantie zwemmen de kinderen twee weken extra veel en
zwemmen ze af op vrijdag of zaterdag. De vijf ochtenden in de week
(maandag t/m vrijdag) zwemmen de kinderen van 08:00 – 11:00 uur met
tussendoor een pauze. Gezien de totale grote van de groep, splitsen we
de groepen in de zomer op. U kunt bij inschrijving aangeven voor welke
groep (welke twee weken in de zomervakantie) u uw kind(eren) wilt
aanmelden. Let op! Vol is vol.
o

Groep 1 (week 1 en 2 zomervakantie): 11 t/m 23 juli 2022

o

Groep 2 (week 3 en 4 zomervakantie): 25 juli t/m 6 augustus
2022

•

Tijdens feestdagen wordt geen zwemles gegeven. Het gaat hierbij om
Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren.

Voorwaarden:
•

Leeftijd: minimaal 5 jaar voor aanvang van de eerste les.

•

Groepsgrootte: maximaal 10 leerlingen per instructeur.

•

Diploma: Envoz diplomalijn, geen diplomagarantie.

•

Testmoment: eerste les.

•

Zwemvestje: Bij de A-cursus wordt een EasySwim pakje verstrekt. Dit
pakje komt in uw eigendom.
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diploma zwemmen
bij Stichting Bosbad Leersum

diploma B
tarief

Het tarief voor diploma B is €. 180,00.

dagen en tijden

Kinderen worden onder deskundige leiding vertrouwd gemaakt met zwemmen en
de zwemsport. De lessen zien er als volgt uit:
•

Tijdens de zomervakantie zwemmen de kinderen gedurende een week en
zwemmen ze af op vrijdag of zaterdag.

•

De vijf ochtenden in de week (maandag t/m vrijdag) zwemmen de kinderen
van 08:00 – 11:00 uur met tussendoor een pauze. Let op! Vol is vol.

•

De cursus vindt plaats van 8 t/m 13 augustus 2022.

voorwaarden
•

Leeftijd: minimaal 5 jaar voor aanvang van de eerste les.

•

Groepsgrootte: maximaal 10 leerlingen per instructeur.

•

Diploma: Envoz diplomalijn, geen diplomagarantie.

•

Testmoment: eerste les.

•

Afzwemmen: Is uw zoon of dochter klaar om af te zwemmen, dan wordt
het afzwemmoment ingepland. Dit betekent dat het kan zijn dat kinderen
op verschillende momenten afzwemmen.

diploma C
tarief

Het tarief voor diploma C is €. 180,00.

dagen en tijden

Kinderen worden onder deskundige leiding vertrouwd gemaakt met zwemmen en
de zwemsport. De lessen zien er als volgt uit:
•

Tijdens de zomervakantie zwemmen de kinderen gedurende een week en
zwemmen ze af op vrijdag of zaterdag.

•

De vijf ochtenden in de week (maandag t/m vrijdag) zwemmen de kinderen
van 08:00 – 11:00 uur met tussendoor een pauze. Let op! Vol is vol.

•

De cursus vindt plaats van 15 t/m 20 augustus 2022.

voorwaarden
•

Leeftijd: minimaal 5 jaar voor aanvang van de eerste les.

•

Groepsgrootte: maximaal 10 leerlingen per instructeur.

•

Diploma: Envoz diplomalijn, geen diplomagarantie.

•

Testmoment: eerste les.
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