
Aan alle (ouders/verzorgers) van leszwemmers van V.Z.V. Njord, 

 

Na de zomervakantie zijn we weer begonnen met alle zwemlessen.  

In het diepe bad en in het ondiepe voor en achter de kabel. Fijn dat het weer mogelijk is!  

Met al onze vrijwilligers zetten we ons in om, naast de zwemlessen, ook alles eromheen zo goed 

mogelijk te laten verlopen. We hopen op uw begrip / hulp. 

We willen jullie hierbij graag informeren over de komende periode. 

Alle info is steeds ook terug te vinden op www.vzvnjord.nl/leszwemmen  

Protocol 

We werken nog steeds volgens het protocol in het zwembad, in het kort: 

- Thuis zwemkleding aantrekken 

- Je wordt buiten opgehaald ca. 5 minuten voor aanvang van de zwemles 

- Volg de pijlen van de looproute in de accommodatie: 

o Uitkleden in de grote kleedhokken, neem je tas en spullen mee het bad in.  

Wilt u zorgen voor een (grote) tas waar alle spullen in kunnen. We zien nu 

regelmatig kinderen sjouwen/worstelen met een(te) kleine tas waar niet alles in 

past (kleding, handdoek, jas en schoenen).  

o Aankleden in de kleine kleedhokjes, de lesgevers begeleiden de leerlingen naar de 

kleedhokjes. 

Ouders van jonge kinderen die hulp nodig hebben bij aan en/of uitkleden kunnen meelopen en via de 

kleine kleedhokjes het bad verlaten, na af loop van de les kunnen zij weer het bad betreden en bij de 

uitgang van de kleine kleedhokjes de kinderen weer opvangen. 

Het volledige protocol kun je nalezen op: http://www.vzvnjord.nl/wp-

content/uploads/2020/05/V.Z.V.-Njord-Leszwemmen-Protocol-20-05-2020.pdf 

Kijklessen 

Vanwege de maatregelen zijn de maandelijkse kijklessen vervallen. Maar we begrijpen goed dat u 

toch af en toe wilt zien wat de vorderingen van onze leszwemmers zijn, of iets wilt overleggen met 

de zwemjuf of meester. 

We gaan daarom op onregelmatige basis kijklessen houden.  

Hierbij kan er per leszwemmer 1 persoon komen kijken. (kijkers houden 1,5 meter afstand tot 

elkaar)  

We hebben een aantal data gepland en kijken steeds of het mogelijk is in die periode. Kijk daarom 

ook op dat moment nog even op onze website http://www.vzvnjord.nl/agenda-leszwemmen/ 

Data in het rooster 2020-2021 (verderop in deze tekst) 

 

Gekleed zwemmen 
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We gaan binnenkort ook weer starten met gekleed zwemmen. Dit geldt voor de leszwemmers in het 

ondiepe bad achter de kabel en voor de leszwemmers in het diepe bad.  

Eisen kleding:  

Achter de kabel: (ondiepe bad) 
 

lange broek, t-shirt met lange mouwen. 
Geef ook een plastic zak mee voor de natte 
kleding. 

A diploma, B diploma (diepe bad) lange broek, t-shirt met lange mouwen, 
schoenen.  
Geef ook een plastic zak mee voor de natte 
kleding. 

C diploma: 
 

lange broek, t-shirt met lange mouwen, 
(regen)jas, schoenen.  
Geef ook een plastic zak mee voor de natte 
kleding. 

Zwemvaardigheid: lange broek, t-shirt met lange mouwen, 
schoenen.  
Plastic zak (deze mag niet ‘lek’ zijn) is nl. ook 
nodig om mee te zwemmen.  

 
Data in het rooster 2020-2021 (verderop in deze tekst) 

Diplomazwemmen 

Diplomazwemmen hebben we ingepland in het seizoen 2020-2021 in november 2020 in maart 2021 

en in juli 2021. 

Er mogen bij het diplomazwemmen 2 personen per diplomazwemmer komen kijken. Wel dient 

natuurlijk de 1,5 m afstand gehouden te worden voor de kijkers die niet uit 1 huishouden komen. 

Schema Diplomazwemmen november 2020  
(Schema’s voor maart en juli 2021 volgen later)  
 

Dag Datum Tijd Diploma Lesdag leerling 

dinsdag 24 november 2020 17:30 A + B Dinsdag 

woensdag 25 november 2020 17:30 A Woensdag 

woensdag 25 november 2020 18:30 B Woensdag 

woensdag 25 november 2020 19:30 C Woensdag + Dinsdag 

woensdag 25 november 2020 20:00 ABC Volw Woensdag 

zaterdag 28 november 2020 08:30 A Zaterdag 

zaterdag 28 november 2020 09:30 B + C Zaterdag 

dinsdag 1 december 2020 17:30 Basis zwemv. 1, 2, 
3 

Dinsdag + Zaterdag 

woensdag 2 december 2020 zie uitnod. keuzepakketten Woensdag 

 
Vanaf 10 november 2020 ontvangen de leerlingen die op mogen voor het diplomazwemmen de 

uitnodiging hiervoor.  

Inschrijven voor diplomazwemmen in de hal van het zwembad direct na ontvangst van de 



uitnodiging. 

Deelname aan het diplomazwemmen kost Euro 7,--. Dit bedrag kunt u contactloos betalen.  

Let op: omdat we het diplomazwemmen in de reguliere lessen afnemen is er voor de leerlingen die 

niet opgaan geen zwemles tijdens het diplomazwemmen. 

Daarnaast valt er ook een les uit de week voor of na het diplomazwemmen van de leerlingen die voor 

het diplomazwemmen zijn uitgenodigd, kijk goed in het schema hieronder. 

In het ondiepe bad gaan alle lessen gewoon door tijdens het diplomazwemmen.  

Uitval zwemlessen 

Tijdens de schoolvakanties vervallen de zwemlessen. (richtlijn zijn de schoolvakanties in Veldhoven) 

Voor de data zie het rooster 2020-2021  

 

Rooster 2020-2021 

het up-to-date rooster vindt u op http://www.vzvnjord.nl/agenda-leszwemmen/ 

10-13-14 oktober 2020 Kijkles + Gekleed zwemmen  
17-20-21 oktober 2020 Geen zwemles (herfstvakantie) 

10-11-14 november 2020 Gekleed zwemmen  
Briefjeszwemmen* 

24-25-28 november 2020 Diplomazwemmen A-B-C 
Geen zwemles diepe bad 

1 - 2 december 2020 Diplomazwemmen Vaardigheden 
Geen zwemles diepe bad 

8-9-12 december 2020  Gekleed zwemmen 

19 t/m 30 december 2020 Geen zwemles (kerstvakantie) 
9-12-13  januari 2021 Gekleed zwemmen 

Kijkles (onder voorbehoud) 

6-9-10 februari 2021 Gekleed zwemmen 
13-16-17 februari 2021  Geen zwemles (Voorjaarsvakantie) 

6-9-10 maart 2021 Briefjeszwemmen* 

9-10-13 maart 2021 Gekleed zwemmen 
21-23-24 maart 2021 Diplomazwemmen 

(Dit kan nog gewijzigd worden!) 

10-13-14 april 2021 Gekleed Zwemmen 
Kijkles (onder voorbehoud) 

1 t/m 12 mei 2021 Geen zwemles (meivakantie) 

15-18-19 mei 2021 Gekleed zwemmen 
8-9-12 juni 2021 Gekleed zwemmen 

Kijkles (onder voorbehoud) 

27-29-30 juni 2021 Briefjeszwemmen* 
11-13-14 juli 2021 Diplomazwemmen 

(Dit kan nog gewijzigd worden) 

24 juli t/m 4 september 2021 Geen zwemles (zomervakantie) 
*Briefjeszwemmen = beoordeling of je mee kan doen aan het diplomazwemmen  

 

http://www.vzvnjord.nl/agenda-leszwemmen/


Namens alle lesgevers/vrijwilligers van het leszwemmen, Commissie Leszwemmen V.Z.V. Njord  

Renate Beeren 

Marian van Gurp 

Peter Sijtsma 

Riny van der Muuren 

Rini Akkerman 

 


