In deze nieuwsbrief staat informatie over de meezwemlessen, tips en tops, Coördinator spreekuur,
Discozwemmen, het waterspektakel, Snorkelcursus deel 1 en leuke acties. En kijkt u ook even naar de
agenda.

Meezwemlessen
Van maandag 18 februari tot en met zaterdag 23 februari 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.
- 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

Coördinator spreekuur
Mocht u vragen hebben over de zwemlessen? Maandag tussen 9.00 en 11.00 kunt u telefonisch contact
opnemen met de coördinator.

Discozwemmen in Calluna
Tijd voor een feestje in Calluna! Vrijdag 1 maart van 19.00 tot 21.30 uur is er weer discozwemmen. Feest je
mee? Kosten voor deze avond zijn €6,20 incl. een drankje of ijsje. A-diploma is verplicht!

Waterspektakel
In de voorjaarsvakantie is er weer waterspektakel in Calluna! Van 23 februari 2019 tot en met 3 maart 2019
ligt de Obstakel Run Krab elke dag in het water van 13:00 – 16:00 uur! In de weekenden van 13.00 – 15.00
uur. Kijk voor de actuele openingstijden van het zwembad op de website.

Snorkelcursus 1
In de voorjaarsvakantie wordt er weer een snorkelcursus gegeven bij Calluna. Tijdens de cursus leer je de
basistechnieken van snorkelen: commandosprong, omgaan met bril, snorkel en zwemvliezen,
buddyzwemmen (in tweetallen) en welke handsignalen je gebruikt onder water.
Neem wat te eten en drinken mee, want we hebben tussendoor pauze. Het materiaal wordt verzorgd door
Calluna, maar geef wel even je schoenmaat door, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er genoeg
zwemvliezen zijn!
De adviesleeftijd is 8 tot 12 jaar, en een A- en B-diploma is verplicht. Datum is nog niet bekend. De cursus
kost €22, te betalen op de eerste cursusdag. Deelname is beperkt, want vol = vol! Dus geef je snel op bij de
receptie van Calluna (0341- 554244).

Acties!
Voor de Valentijnsdag heeft Calluna een mooie actie:
 Neem je Valentijn mee naar Calluna en kom gezellig samen zwemmen bij ons van donderdag 14
februari t/m zondag 17 februari voor maar €5,-. (Kaartjes voor deze actie zijn alleen te koop op
14 februari, maar bieden eenmalig toegang voor 2 personen t/m zondag 17 februari).


Voorverkoop actie t/m 24 februari. 1x toegang discozwemmen op 1 maart 2019 + 1x toegang
vrijzwemmen voor maar €6,20. (geldig in de voorjaarsvakantie van 23 feb. t/m 3 mrt. 2019) Geen
ouders/begeleiders in het zwembad + kleedkamer. Ouders zijn van harte welkom in het Sportcafé.

Agenda
14 februari
23 feb. t/m 3 maart
23 feb. t/m 3 maart
1 maart
Voorjaarsvakantie

Valentijnsdag.
Waterspektakel in de voorjaarsvakantie! Dagelijks van 13:00 – 16:00 uur.
Weekenden van 13.00 tot 15.00 uur.
Voorjaarsvakantie
Discozwemmen van 19:00 tot 21:30 uur.
Snorkelcursus 1 (datum nog niet bekend)

Met vragen kunt u altijd terecht bij de receptie van Calluna, of bel 0341-554244!
Team Calluna wenst u een fijne voorjaarsvakantie!

Team Calluna

