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Het volgen van zwemlessen via SKPC is mogelijk voor kinderen van 4 tot 8 jaar en
wordt aangeboden op BSO Weijdewijs, Robbedoes, Vlindertuin, Ratjetoe en Pluto.
De lessen vinden plaats in zwembad de Waterlinie, Multatulilaan 5, op maandag en
donderdag inclusief de schoolvakanties van 16.15 uur tot 17.00 uur. Met uitzondering
van de kerstvakantie en de zomervakantie.
Alle nieuwe kinderen starten met de zwemmethode Zwem-ABC.
Komt uw kind op maandag en donderdag naar de opvang van SKPC dan kan het 2 x per
week vanuit de BSO mee naar de zwemles op maandag/donderdag.
Komt uw kind alleen op maandag of donderdag naar de opvang dan kunt u ervoor
kiezen om uw kind 1x per week vanuit de BSO naar de zwemles te laten gaan en de
overige lessen zelf te begeleiden.
Kinderen dienen altijd een geldige zwemkaart bij zich te hebben. Als er nog maar 1 les
op de kaart staat, zal de begeleidend pedagogisch medewerker een briefje in de tas
doen.
Wanneer in korte vakantieweken een uitstapje met de BSO-kinderen buiten de
vestigingsplaats van de BSO gepland staat , kan SKPC de kinderen niet naar de zwemles
begeleiden. De zwemles komt dan te vervallen. Indien u besluit zelf met uw kind naar de
zwemles toe te gaan, dan is dat uiteraard mogelijk.
SKPC behoudt het recht bij onvoldoende deelnemers de zwemlessen via de BSO stop te
zetten. Indien dit van toepassing mocht zijn zal dit uiterlijk 1 volledige kalendermaand
vooraf meegedeeld worden.
Opzeggen van de zwemlessen is mogelijk met een opzegtermijn van minimaal één
volledige kalendermaand. U dient schriftelijk op te zeggen bij zowel het zwembad als bij
SKPC. Bij SKPC kan dit per mail via: guiting@skpc.nl.
Indien u de BSO-plaats opzegt vervalt automatisch de deelname aan de zwemlessen via
SKPC , u kunt de lessen wel zelf voortzetten.
Het BSO-programma gedurende de zwemmiddag is onderhevig aan veranderingen door
bijv. de kind aantallen. Hierbij staat het welzijn van de kinderen altijd centraal. Wanneer
u met zwemles wilt stoppen, kunt u contact opnemen met SKPC. In overleg wordt
bekeken of van de opzegtermijn van 1 maand afgeweken kan worden.
Indien u wenst te stoppen na het behalen van een diploma geldt geen opzegtermijn.
De SKPC-medewerker(s) die de zwemmiddag begeleidt/begeleiden, dragen de
verantwoordelijkheid van uw kind over aan de zweminstructeurs van het zwembad
zodra uw kind het natte gedeelte van het bad betreedt. Er blijft altijd een SKPCmedewerker in het zwembad gedurende de les, in het zicht van de kinderen.
Na afloop van de zwemles blijft de SKPC-medewerker tot 18.30 uur in het zwembad
(kantine), totdat de kinderen door de ouders zijn opgehaald. Zij zal daar wat eten en
drinken met de kinderen en een spelletje doen.
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Het telefoonnummer waarop de SKPC medewerker in het zwembad te bereiken is
gedurende de middag is: 06–45264310.
 Het zwembad werkt met een leerlingvolgsysteem (vergelijkbaar met het SKPCouderportaal). Ouders kunnen inloggen en zowel de vorderingen als wat er nog
geoefend moet worden, inzien. Wanneer u vragen heeft kunt u ze per email aan het
zwembad stellen: denniskeijzers@optisport.nl

Meer informatie over de ABC lessen bij Optisport/De Waterlinie is te vinden op
www.optisport.nl/waterlinie
Een 4-lessenkaart kost 45 euro. Ook deze informatie is te zien op de website.
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