ZWEMLESSEN
VOOR KINDEREN
Het gemeentebestuur organiseert vanaf 13 januari 2020 weer zwemlessen.
De lessen vinden plaats in het zwembad Aquapolis, vakantiepark Molenheide
op maandag, dinsdag of donderdag.

Welke cursussen
kan je volgen?

Doorstromen
naar volgende cursus
Als je start met een zwemcursus kan je daarna doorstromen
naar een volgende cursus. Je moet wel iedere keer opnieuw
telefonisch inschrijven!

cursus

beginsituatie

einddoelstelling

cursus 1

Minimum 5 jaar zijn

Geen watervrees hebben.
Zelfstandig de beenslag van schoolslag beheersen in rug- en
buikligging met behulp van drijfmiddelen.

cursus 2

Slagen in cursus 1

Geen watervrees hebben.
Zelfstandig de been- en armslag van schoolslag beheersen met

cursus 3

Slagen in cursus 2

Geen watervrees hebben.
Zelfstandig 25 meter schoolslag zwemmen zonder drijfmiddelen.

Op welke dagen zijn de lessen?
Medewerkers van het team sport geven lessen op maandag,
dinsdag of donderdag. Elke lessenreeks omvat 10 lessen,

Maandag

Maandag

A 16-17u. - cursus 1

C 17-18u. - cursus 2

B 16-17u. - cursus 3

D 17-18u. - cursus 3

start in de week van 13 januari en eindigt in de week van

Dinsdag

Dinsdag

23 maart. Per cursus kunnen 7 kinderen deelnemen.

E 16-17u. - cursus 1

F 17-18u. - cursus 2

Prijs?
De kostprijs bedraagt 70 euro per kind. Inkom, lesgeld,

Donderdag

Donderdag

G 16-17u. - cursus 2

I 17-18u. - cursus 1

H 16-17u. - cursus 3

J 17-18u. - cursus 2

v.u. Alain Yzermans, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

behulp van drijfmiddelen.

verzekering en diploma zijn in de prijs inbegrepen.

Hoe inschrijven?
• Vanaf maandag 9 december om 8 uur ’s morgen bij het team sport.
• Enkel telefonisch: 011 49 20 02.
• Inschrijven voor 16 december!
• De bevestigingsbrief met overschrijving en lesdata ontvang je in de
eerste week van januari 2020. Inschrijven = betalen!

Info
team sport
NAC - Pastorijstraat 30
tel. 011 49 20 00
sportpromotie@houthalen-helchteren.be

