z w e m s c h o o l
d e z w e m m a a t j e s

De zwemmaatjes
Zwemlessen voor jeugd met een speciale
ondersteuningsbehoefte in de leeftijd vanaf
5 jaar.
Sport- en Recreatiecentrum Polfermolen:
Vrijdag:
17.00 – 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur
Sportcomplex De Joffer:
Zaterdag:
9.00 – 10.00 uur

Het tijdstip van de zwemles wordt in overleg
met de ouder/verzorger vastgesteld.

Instructrices:
Connie Wezeman
Natasja Ypeij

Locaties:
Sport- en Recreatiecentrum Polfermolen
Plenkertstr. 50
Valkenburg a/d Geul
Sportcomplex De Joffer
Goswijnstraat 1
Voerendaal

Info:
Telefoon: 06 27243021
info@zwemmaatjes.nl
Website: www.zwemmaatjes.nl

“zwemmen op maat”
Ook iets voor jou?

Zwemmen op maat

Wie komt er in aanmerking voor
“zwemmen op maat”:
-

-

-

-

Ieder kind met een
ondersteuningsbehoefte en bekend is
binnen het speciaal onderwijs
Ieder kind , bekend met een extra
ondersteuningsbehoefte, en bekend
is binnen het regulier onderwijs
Ieder kind dat, vanwege leer en/of
gedragsproblemen geen aansluiting
kan vinden binnen het regulier
zwemonderwijs.
kinderen met een lichamelijke
beperking en/of langdurige ziekte,
mits hij / zij niet verbonden is aan
mytylschool Adelante Kinderen.

z w e m s c h o o l
d e z w e m m a a t j e s

Algemene info:
- De lestijden worden in overleg
met de ouders vastgesteld.
- De zwemles duurt ½ uur.
- De ouders/verzorgers kunnen bij
Polfermolen in het sportcafé de
zwemlessen via een tv scherm
volgen.
In de Joffer kan dit in de kantine.
- Tijdens de schoolvakanties zijn er
geen lessen.
- De zwemlessen worden verzorgd
door deskundige en ervaren
zweminstructrices.
- Aan- en afmelding voor de
zwemles telefonisch:
06 27243021.

Zwemmen op maat

Tarieven:
€ 15,00 per ½ uur zwemles, per
kind.
Betaling vooraf middels 10
rittenkaart met een maximale
looptijd van 12 weken.
Verzuimde lessen tijdens de
looptijd van 12 weken komen in
uitzonderlijke gevallen, zoals
langdurige ziekte, voor vergoeding
in aanmerking.
Facturering gebeurt per e-mail.

Info:
Telefoon: 06 27243021
info@zwemmaatjes.nl
Website: www.zwemmaatjes.nl

