In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Tip en Tops, het leerlingvolgsysteem, de geplande
oudermeezwemlessen, de disco, het waterspektakel en de actie, het Landelijk meldpunt en wat te doen als je
geen diploma hebt. Kijkt u ook even naar de agenda.
De winter is weer in aantocht… En wie weet kunnen we dit jaar op natuurijs
schaatsen! Om voorbereid te zijn op eventuele ongelukken bieden we in de kerstvakantie, bij voldoende
aanmeldingen, weer een wintersurvivalcursus aan voor kinderen van 8 tot 12 jaar die in het bezit zijn van
tenminste hun B-diploma.
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Survivalcursus
Tips en Tops

drinken mee, want er is tussendoor een paar keer kort pauze!

Lespas en leerlingvolgsysteem
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Tips en Tops

vakanties) kunt u extra oefenen met uw kind. Voor kinderen uit de gele groepen kan dit alleen op
zaterdagmiddag, omdat zij oefenen in het instructiebad. Voor zwemleskinderen is dit gratis; als ouder
betaalt u de reguliere entreeprijs.

Oudermeezwemlessen

Op zaterdag 13 oktober en maandag 15 tot en met vrijdag 19 oktober zijn er weer, net zoals voor alle
schoolvakanties, meezwemlessen.
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Agenda

verplaatst naar dinsdag 8 december.
Deze dinsdag is het zwembad gesloten vanaf half 4, in verband met de
eindejaarsluiting van het gemeentepersoneel.
19 december
Deze zaterdag is er geen zwemles in verband met de kerstvakantie.
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Discozwemmen in Calluna

tot maximaal 15 jaar. Voorverkoop actie tot 19 oktober: 1x toegang discozwemmen + 1x toegang
vrijzwemmen voor maar €6,- (geldig in de herfstvakantie van 20 t/m 28 oktober)
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Prettige feestdagen en graag tot ziens in het nieuwe jaar!
Team Calluna

Waterspektakel
In de herfstvakantie is er weer waterspektakel in Calluna! Van zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28
oktober ligt de Krokodil Run hindernisbaan elke dag in het water van 13:00 – 16:00 uur. In de weekenden
van 13:00 – 15.00 uur.

Actie in de herfstvakantie!
Calluna heeft een aantal mooie acties:
 In de herfstvakantie (20 oktober tot en met 28 oktober 2018) kun je 2x recreatief zwemmen voor
maar €4,60. Geldt voor alle kinderen t/m 12 jaar.

Geen diploma?
Als je geen diploma hebt, zijn drijfmiddelen verplicht. Als u de EasySwim pakje gebruikt, is het wel verplicht
om alle 4 drijvers erin te laten. U kunt evt. zwemvleugels kopen aan de receptie van Calluna.

Landelijk meldpunt
Landelijk meldpunt NOC*NSF: Het telefoonnr. van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590. Voor meer
informatie hierover vindt u op de website: http://www.watisjouwgrens.nl/vertrouwenspuntsport

Agenda
13, 15 oktober t/m 19 oktober
20 oktober t/m 28 oktober
20 oktober t/m 28 oktober
26 oktober

Oudermeezwemlessen.
Waterspektakel in de herfstvakantie! Dagelijks van 13:00 – 16:00 uur.
Weekenden van 13.00 – 15.00 uur.
Herfstvakantie.
Discozwemmen van 19:00 tot 21:30 uur.

Met vragen kunt u altijd terecht bij de receptie van Calluna, of bel 0341-554244!

Team Calluna

