
 

EXTRA ZWEMLES MEIVAKANTIE 

ZWEM- EN SPORTCENTRUM  
DE WATERAKKERS  
Kerkweg 217 Heemskerk   t: 0251-23 29 79 
i: waterakkers.sportfondsen.nl   
e: info.waterakkers@sportfondsen.nl  
 

 

Zwembad de Waterakkers gebruikt de meivakantie om, naast de extra lessen in het 

weekend, ook extra lessen aan te bieden van maandag t/m vrijdag in de ochtend. Het is 

daarom mogelijk om extra lessen aan te schaffen op de dagen van maandag 10 mei t/m 

vrijdag 14 mei. 

Daarnaast is het ook mogelijk om uw kind aan te melden voor de extra zwemlessen in 

het weekend t/m 30 mei. 

LET OP: Alle reguliere lessen gaan in dezelfde periode allemaal door! 

Voor de extra lessen in de meivakantie gelden dezelfde voorwaarden als de extra lessen 

in de weekenden, met een uitzondering voor de leerlingen van de snelcursus.  

Het is niet mogelijk om de eigen les te verplaatsen naar één van de extra lessen. Als u uw 

kind heeft aangemeld en hij/zij niet aanwezig kan zijn bij de extra les (ongeacht de 

reden) krijgt u geen geld retour. Het is ook niet mogelijk om de les te verplaatsen naar 

een ander zwemles moment. 

KOSTEN: de kosten zijn € 13,70 per les (1 uur). Neem de lespas mee en de les wordt op 

de lespas gezet. Neem de lespas ook mee naar de zwemles om de les weer af te 

waarderen. 

SNELCURSUS: de extra lessen in de meivakantie (t/m 16 mei) zijn meegerekend in het 

pakket. Na de meivakantie, het weekend van 22 en 23 mei, moeten kinderen van de 

snelcursus ook betalen voor de extra lessen. U kunt zich aanmelden voor de door uw 

gewenste dagen. LET OP: aanmelden is verplicht! 

INSCHRIJVEN: u kunt het ingevulde formulier op maandag t/m vrijdag van 9:00 - 18:00 

uur, op zaterdag van 9:00 - 14:30 uur en op zondag van 9:30 - 12:30 uur inleveren bij 

onze receptioniste, het verschuldigde bedrag dient direct te worden voldaan. 

Inschrijven via de mail of telefonisch is niet mogelijk! 

Inschrijven voor de zwemlessen kan tot 24 uur voor de betreffende les! VOL = VOL  



 
                                                                                                                        Onder voorbehoud van wijzigingen                                                                                      3 mei 2021 

 

Naam leskind: ………………………………………………………………………….………….  Lesgroep: …………………………..………… 

 

2021 09.00 uur 10.00 uur 11.00 uur 

Maandag 

10 mei 

□ ROOD 

□ PAARS 

□ GEEL 

□ BLAUW 

□ ORANJE/GROEN 

□ B/C-DIPLOMA 

Dinsdag 

11 mei 

□ ROOD 

□ PAARS 

□ GEEL 

□ BLAUW 

□ ORANJE/GROEN 

□ B/C-DIPLOMA 

Woensdag 

12 mei 

□ ROOD □ BLAUW □ ORANJE/GROEN 

Donderdag 

13 mei 
GESLOTEN I.V.M. HEMELVAARTSDAG 

Vrijdag 

14 mei 

 □ ROOD 

□ GEEL 

□ BLAUW 

□ PAARS 

□ ORANJE/GROEN 

□ B/C-DIPLOMA 
 

 

2021 08.30 uur 09.30 uur 10.00 uur 10.30 uur 12.00 uur 13.00 uur 

Zaterdag 

15 mei 

  □ ROOD  □ GEEL 

□ BLAUW 

□ PAARS 

□ ORANJE/GROEN 

Zondag 

16 mei 

□ B/C-diploma □ ROOD 

□ PAARS 

 □ GEEL   

 

 

2021 08.30 uur 09.30 uur 10.00 uur 10.30 uur 12.00 uur 13.00 uur 

Zaterdag 

22 mei 

  □ ROOD  □ GEEL 

□ BLAUW 

□ PAARS 

□ ORANJE/GROEN 

Zondag 

23 mei 
1e PINKERSTERDAG GESLOTEN 

 

 

2021 08.30 uur 09.30 uur 10.00 uur 10.30 uur 12.00 uur 13.00 uur 

Zaterdag 

29 mei 

  □ ROOD  □ GEEL 

□ BLAUW 

□ PAARS 

□ ORANJE/GROEN 

Zondag 

30 mei 

□ B/C-diploma □ ROOD 

□ PAARS 

 □ GEEL   

 

 


