
     Zwemschool 

 

In november gaat reeks 2 van de zwemschool van start. Door alle voorschriften en veiligheidsmaatregelen 

voor Covid-19 zal dit echter nog steeds onder bepaalde voorwaarden moeten. Elke zwemgroep heeft een 

zwemzone en we moeten ons strikt aan een aantal afspraken houden. We vragen dan ook om uw begrip en 

volledige medewerking hierbij zodat we hopelijk kunnen evolueren naar een normale situatie, eerder dan dat 

er terug beperkingen of sluitingen zouden volgen. Wij laten ook oranje, wit en blauw starten na de 

herfstvakantie. Mede omwille van de capaciteitsbeperkingen worden er momenteel ook geen nieuwe 

testmomenten of zwemmertjes toegelaten. De gemiste les van de vorige reeks (voor oranje, wit en blauw) zal 

je cash ontvangen bij aanvang van de 1ste zwemles.. Wij hebben ook enkele aanpassingen moeten doen in de 

uren. Hieronder zie je een overzicht.  

 

 

WATERGEWENNING (BLAUW)  

WANNEER:  

→ Woensdag 17.15u-18u           

 

 

KLEUTERZWEMMEN 1 (WIT)  

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Woensdag 17.15u -18u          → Zaterdag 9u-9.45u 

 

 

KLEUTERZWEMMEN 2 (ORANJE) 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Woensdag 17.15u-18u of 18u-18.45u          → Donderdag 17.45u-18.30u          → Zaterdag 9u-9.45u 

 

 

LEREN ZWEMMEN 1 (GROEN) 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Woensdag 16.30u-17.15u           → Donderdag 17.45u-18.30u          → Zaterdag 9.45u-10.30u 

 

 

LEREN ZWEMMEN 2 (GEEL) 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Woensdag 16.30u-17.15u          → Donderdag 17u-17.45u            → Zaterdag 9.45u-10.30u 

 

 

VERVOLMAKING (ROOD)  

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Woensdag 15.45u-16.30u          → Donderdag 17u-17.45u          → Zaterdag 10.30u-11.15u 

PRIVE-LES 

PRIVÉ-LES (maximaal 3 kinderen per groep) 

WANNEER:  

→ Zaterdag 10.30u-11.15u 

 



DATA REEKS 2 START NOVEMBER 2020 
 

WOENSDAG 18/11 – 25/11 – 02/12 – 09/12 – 06/01 – 13/01 – 20/01 – 27/01 – 03/02 

DONDERDAG 19/11 – 26/11 – 03/12 – 10/12 – 07/01 – 14/01 – 21/01 – 28/01 – 04/02  

ZATERDAG 28/11 – 05/12 – 12/12 – 09/01 – 16/01 – 23/01 – 30/01 – 06/02 

 

PLAATS   

Zwembad ROZEBROEKEN, Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Sint-Amandsberg     

 

KOSTPRIJS REEKS 2:  

Woensdag en donderdag 54 euro (9 zwemlessen) 

Zaterdag (8 zwemlessen) 48 euro  

PRIVÉ-ZWEMLES (8 zwemlessen) 80 euro 

INSCHRIJVEN       

Inschrijven kan via mail. Wij vragen om bij inschrijving een 1ste en 2de keuze van zwemmoment door te geven.   

U zal een bevestiging ontvangen van inschrijving met daarbij het rekeningnummer om over te schrijven.  

Inschrijving is pas definitief na betaling. 

Onze zwemclub heeft vanaf september ook een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is steeds 

ter inzage op de website van ZRO www.zwemclubrosas.be Alle leden  verbinden zich er dan ook toe vanaf het 

moment dat ze lid worden van onze zwemschool op de hoogte te zijn van dit reglement , het te hebben gelezen 

, ermee akkoord te zijn en het zullen naleven. Het bestuur is ten allen tijde gerechtigd om tussentijds 

wijzigingen door te voeren aan dit huishoudelijk reglement. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de 

website. . De door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen enkel worden gebruikt voor administratieve en 

veiligheidsredenen conform de GDPR wetgeving. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Inge Nies 

Inge.nies@telenet.be 

 

 

http://www.zwemclubrosas.be/
mailto:Inge.nies@telenet.be

