INFORMATIE ZWEMINSTRUCTIE SUPERSPETTERS
Inhaallessen
Als het goed is heb je een activatielink gekregen voor onze app “Sportivity”. Zo niet? Bel even naar de receptie, zij
controleren meteen je e-mail en kunnen een nieuwe activatielink sturen. Bij het missen van een les meld je jouw kind
netjes af. Alleen op die manier ontvang je een reserveringstegoed. Deze kun je dan gebruiken om een extra les van
hetzelfde niveau in te plannen. Probeer dit zo snel mogelijk, het liefst in dezelfde week, in te plannen. Aan het eind van
de maand zal het reserveringstegoed vervallen en is inhalen niet meer mogelijk. Wij kunnen niet garanderen dat er ook
altijd inhaalmogelijkheden zijn.
Tijdens de vakantie is het NIET mogelijk om een inhaalles in te plannen.
Kijklessen
Om de 6 weken hebben wij kijklessen. De kijklessen zijn ook te vinden op de website, via
www.rebelsport.nl/evenementen. Tijdens de kijkles kun je de laatste 20 min naar de verrichtingen van jouw
(klein)kind(eren) kijken, tevens krijg je uitleg over de vorderingen van jouw kind en vindt ook het stickermoment plaats.
De kijklessen zullen in seizoen 2019-2020 plaatsvinden in de volgende weken: 38, 44, 50, 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 en
52.
Als de kijkles binnen een vakantieperiode valt kun je de laatste 15 min kijken bij het raam.
Een vriendelijk verzoek; wil je je buiten de kijklessen helemaal niet laten zien bij het raam, het leidt de kinderen te veel
af! Gedag zeggen gebeurt dus elke keer bij de deur in de kleedkamer.
Badmuts of bril stuk
Bij de receptie kun je een vervangende aanschaffen voor €5,Hygiëne
Hygiëne in een zwembad is heel belangrijk. We zijn daar met z'n allen verantwoordelijk voor.
Een uitdrukkelijk verzoek is dan ook niet met schoenen in de douches of zwemzaal te komen. Badslippers of
overschoentjes bieden hier uitkomst. Jouw kind het toilet laten bezoeken voor de zwemles is noodzakelijk, daar het
water de aandrang bevordert met alle gevolgen van dien.
Diploma zwemmen
Per jaar wordt er meerdere keren afgezwommen voor het Superspetters diploma. Indien jouw kind voor het diploma
zwemmen in aanmerking komt, krijg je hiervan schriftelijk bericht. De data van het diploma zwemmen worden bekend
gemaakt via het infobord, website en/of kijklessen.
Vakanties (WIJZIGING)
Tijdens de vakanties gaan de lessen gewoon door met een aangepast rooster. Het rooster zal in de Sportivity-app
komen te staan. Wij maken alleen de uren en dagen vrij voor de zwemlessen. Jij als ouder bent zelf verantwoordelijk
voor het inplannen van een les op het juiste niveau. Is de les vol, dan is deze niet meer te kiezen en vragen we u om een
andere mogelijkheid te kiezen. Wij geven vantevoren aan wanneer de vakantielessen beschikbaar worden in de
Sportivity-app.
Pasje
Wij verzoeken je het pasje van jouw kind elke les door het poortje te halen. Hiermee registreert de computer dat jouw
kind aanwezig is op de zwemles. Met de pas kun je anderhalf uur onbeperkt heen en weer. Ben je je pasje kwijt? Bij de
receptie kan je een nieuwe pas aanschaffen voor €2,50. I.p.v. een pasje kan je ook kiezen voor een ‘druppel’ deze kan je
aan je sleutelbos/tas hangen en werkt verder hetzelfde als een pasje.

Vragen en eventuele bijzonderheden van uw kind via de mail
Je kunt jouw vragen stellen via de mail kelly@rebelsport.nl Eventuele bijzonderheden over jouw kind, die van belang
kunnen zijn voor de docent, kun je mededelen bij de docent zelf:
Coby:
coby@rebelsport.nl
Kelly:
kelly@rebelsport.nl
Maureen:
maureen@rebelsport.nl
Robert:
robert@rebelsport.nl
Steven:
steven@rebelsport.nl
Suzan:
suzan@rebelsport.nl
Gezins-extra
Op vrijdagavond en zondagmiddag kun je met jouw gezin kosteloos oefenen in ons zwembad. Voor de actuele tijden,
zie het zwemlesrooster op onze website: www.rebelsport.nl
Tevens bieden wij gezinskorting aan: alleen het eerste lid betaalt startkosten en vanaf 3 gezinsleden krijg je 10% korting
per gezinslid op de maandelijkse contributie.
Nog enkele zwembadtips:
• Vóór de les naar het toilet
• Sieraden af
• Badmuts en bril op (zie hiervoor de meegeleverde gebruiksaanwijzing)
• Niet eten/drinken in de kleedkamer
• Gebruik een locker voor het opbergen van de kleren
Uw bijdrage aan een fijne lesperiode:
Om de lessen van jouw kind zo prettig mogelijk te maken kun je zelf veel doen nl: Zorg dat voor de zwemles relevante
omstandigheden bij de zwemonderwijzer bekend worden. Bepaalde ziektes en of handicaps, fysieke en of mentale
beperkingen, ingrijpende gebeurtenissen (b.v. in de sloot gevallen). Benader jouw kind altijd positief. Het doet tenslotte
zijn best. Vergelijk niet met andere kinderen maar kijk naar jouw kind en zijn mogelijkheden. Stimuleer jouw kind. Samen
een bezoekje aan het bad en dan samen spelen en genieten in en bij het water vindt elk kind prettig.
Met sportieve groet en veel zwemplezier, de zwemleraren.

