In deze nieuwsbrief staat informatie over de meezwemlessen, tips en tops, kledingeisen, tariefverhoging, het
waterspektakel, wintersurvival en kerstvakantie acties. En kijkt u ook even naar de agenda.

Meezwemlessen
Van zaterdag 15 december tot en met vrijdag 21 december zijn er weer, net zoals voor alle schoolvakanties,
meezwemlessen.
U als ouder/verzorger mag dan met uw kind meezwemmen. Let op: maximaal 1 ouder per kind. Er mogen
geen broertjes, zusjes of andere familieleden mee in verband met teveel afleiding voor de zwemmende
kinderen en voor de veiligheid in het algemeen.
- Op dinsdag 18 december is er geen zwemles; die meezwemles is verplaatst naar 11 december.
- Voor toverzwemmen op woensdag (met de EasySwim) geldt dat het laatste half uur in deze week
meegezwommen kan worden.

Tips en Tops
Vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur en zaterdagmiddag van 12.30 uur tot 13.00 uur (m.u.v.
vakanties) kunt u extra oefenen met uw kind. Voor kinderen uit de gele zwemles groepen kan dit alleen op
zaterdagmiddag, omdat zij oefenen in het instructiebad. Voor zwemles kinderen is dit gratis; als
ouder/verzorger betaalt u de reguliere entreeprijs en gaat u ook mee in het water.
e

Kledingeisen
Hieronder staat wat jullie wekelijks aan kleding moeten dragen tijdens de zwemles.
Wit
Badkleding en een shirt met lange mouwen;
Geel
Badkleding en een shirt met lange mouwen;
Oranje
Badkleding en een shirt met lange mouwen en een lange broek met ritssluiting en
broekzakken;
Zwart
Badkleding, een shirt met lange mouwen en een lange broek met ritssluiting en
broekzakken;
A (rood)
Badkleding, een shirt of blouse met lange mouwen, een lange broek met ritssluiting en
broekzakken (geen broekjes die naadloos op de huid aansluiten) en waterschoenen (geen
crocs);
B (blauw)
Badkleding, een shirt, blouse of hemd met lange mouw, een lange broek met ritssluiting en
broekzakken (geen broeken die naadloos op de huid aansluiten en geen broeken tot aan de
kuit) en waterschoenen (geen crocs);
C (groen)
Badkleding, een shirt, blouse of hemd met lange mouw, een lange broek met ritssluiting en
broekzakken (geen broeken die naadloos op de huid aansluiten en geen broeken tot aan de kuit), een
regen/windjack (een jack met lange mouw van een soort nylon) en waterschoenen (geen crocs).

Tarief verhoging per 1 januari 2019
Per 1 januari gaan de tarieven zoals gewoonlijk omhoog op basis van de gemeentelijke prijs indicatie. We
zullen dit op zeer korte termijn verwerken en onze tarieven overzetten.

Waterspektakel
In de kerstvakantie is er weer waterspektakel in Calluna! Van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
ligt de Haai speeleiland elke dag in het water van 13:00 – 16:00 uur! In de weekenden van 13.00 – 15.00 uur.
Met uitzondering van de feestdagen. Kijk voor de actuele openingstijden van het zwembad op de website.

Wintersurvival in de kerstvakantie
De winter is weer in aantocht… En wie weet kunnen we dit jaar op natuurijs schaatsen!
Calluna biedt weer een wintersurvivalcursus aan voor kinderen van 8 tot 12 jaar die in het bezit zijn van
tenminste hun B-diploma.
(Voorverkoop actie tot 22 dec. Wintersurvival zwemmen voor maar €20,- 2x 2 lesuren. (geldig in de
kerstvakantie 2018/2019)
De cursuskosten zijn €25, inclusief het gebruik van materiaal. De kosten worden betaald op de eerste
cursusdag. De cursus bestaat uit 2 keer 2 lesuren. De cursus wordt gestart als er voldoende aanmeldingen zijn.
Geef je snel op bij de receptie van Calluna! Telefonisch aanmelden kan ook: 0341 – 554244.

Kerstvakantie acties!
Voor de kerstvakantie heeft Calluna een aantal mooie acties:
 10 keer zonnebank voor €45,- i.p.v. €60,95, dat is ruim 25% korting! (kaart is onbeperkt geldig).
Aan te schaffen van 1 december tot 1 januari 2019.
 Voorverkoop actie t/m 23 december. 1x toegang discozwemmen op 4 jan.2019 + 1x toegang
vrijzwemmen voor maar €6,10. (geldig in de kerstvakantie van 22 dec.2018 t/m 6 jan. 2019) Lever
je VIP bon in van de vorige keer discozwemmen en krijg extra korting van €1,- (de €0,10 cent is
voor het kluisje op de discoavond zelf). Geen ouders/begeleiders in het zwembad + kleedkamer.
Ouders zijn van harte welkom in het Sportcafé.

Agenda
5 december

11/12, 15/12, 17/12, 19/12, 20/12 en 21/12
18 december
22 december t/m 6 januari
22 december t/m 6 januari
24 december
25/12(1ste kerstdag) 26/12(2de kerstedag) en
1-1 (nieuwjaar)
1 januari 2019
4 januari 2019
7 januari 2019

Het zwembad is om 16.00 uur gesloten.
Alle zwemlessen vervallen op deze dag.
Ouder meezwemlessen.
Deze dinsdag is het zwembad gesloten vanaf 15.00 uur
i.v.m. de eindejaarsluiting voor het gemeentepersoneel.
Kerstvakantie; de aangepaste openingstijden vindt u op
www.calluna.nl
Waterspektakel, iedere dag van 13.00 – 16.00 uur.
Weekenden van 13.00-15.00 uur.
Kerstavond sluit Calluna om 16.30 uur.
Sportcentrum Calluna is gesloten. Op 31/12 is Calluna
geopend van 10.00-14.00 uur.
Tarief verhoging
Discozwemmen van 19.00 – 21.30 uur
Starten we weer met het reguliere programma.

Met vragen kunt u altijd terecht bij de receptie van Calluna, of bel 0341-554244!
Prettige feestdagen en graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Team Calluna

