
24 Juni 2021 

 

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

 

Met al onze vrijwilligers hebben we ons ingezet om, naast de zwemlessen, ook alles eromheen zo 

goed mogelijk te laten verlopen.  

Nu er vanaf 26 juni 2021 weer nieuwe versoepelingen zijn, veranderd er weer het een en ander in de 

mogelijkheden.  

We zijn hier na ruim een jaar met beperkingen heel blij mee! 

We willen jullie hierbij graag informeren over de komende periode. 

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

PROTOCOL 

Dank aan iedereen voor het respecteren van het protocol. 

Nu de versoepelingen per 26 juni 2021 ingaan is dit protocol niet meer nodig. We vragen iedereen 

wel om de 1,5 meter te respecteren.  

- U wordt niet meer buiten opgehaald. 5 minuten voor aanvang van de les kunt u zelf naar 

binnen komen. 

- De looproute blijft voorlopig nog bestaan 

- U mag weer met uw kinderen naar de kleedkamers. Graag alleen meegaan indien nodig. 

- De deuren worden niet teruggeplaatst in de grote kleedkamers. Thuis de zwemkleding 

aantrekken blijft dus het advies. Kleding/schoenen gaan nog steeds in een tas mee naar het 

zwembad. Omkleden na de lessen kan in de kleine kleedcabines. 

Graag alleen mee naar de zwemzaal komen als het echt nodig is!  

LESTIJDEN 

We hebben de afgelopen periode een kleine verschuiving van de lestijden gehad in het ondiepe bad. 

We gaan nu weer terug naar de ‘normale’ lestijden. 

ONDIEPE BAD 

Dag Oude starttijd les Nieuwe lestijd 

Dinsdag 17.35 uur 17.30 – 18.10 uur 

Dinsdag 18.20 uur 18.15 – 18.55 uur 

Dinsdag 19.05 uur 19.00 – 19.40 uur 

Woensdag 17.35 uur 17.30 – 18.10 uur 

Woensdag 18.20 uur 18.15 – 18.55 uur 

Woensdag 19.05 uur 19.00 – 19.40 uur 

Woensdag 19.45 uur 19.45 – 20.15 uur 

Woensdag 20.15 uur 20-15 – 21.45 uur 

Zaterdag 08.35 uur 08.30 – 9.10 uur 

Zaterdag 09.20 uur 09.15 – 09.55 uur 

Zaterdag 10.10 uur 10.05 – 10.45 uur 

http://www.vzvnjord.nl/leszwemmen


  

In het diepe bad verandert er niets! 

 

KIJKLESSEN 

Superfijn!! Kijklessen zijn weer mogelijk.  

We hebben voor de zomervakantie nog 2x kijklessen gepland. Dan kunt u de vorderingen bekijken en 

contact hebben met de lesgevers. 

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

meter afstand tot elkaar)  

U mag niet met u schoenen in de zwemzaal. Denk aan slippers of hoesjes om de schoenen. Blote 

voeten mag natuurlijk ook. 

Op de volgende data tot de zomervakantie zijn er kijklessen.  

Zaterdag Dinsdag Woensdag 

26 juni 2021 29 juni 2021 30 juni 2021 

17 juli 2021 20 juli 2021 21 juli 2021 

 

Na de zomervakantie is de kijkles weer op iedere de 1e les van de maand.  

Voor data kijk op http://www.vzvnjord.nl/agenda-leszwemmen/ 

GEKLEED ZWEMMEN 

Tot de zomervakantie is er geen gekleed zwemmen meer gepland  

Na de zomervakantie is het gekleed zwemmen weer elke 2e les van de maand. 

Voor data kijk op http://www.vzvnjord.nl/agenda-leszwemmen/ 

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.  

 

DIPLOMAZWEMMEN 

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


Binnenkort is er weer diplomazwemmen voor de diploma’s A, B en C en voor enkele keuze’s 

(snorkelen, survival, e.d.). 

De kinderen die diploma gaan zwemmen hebben hier al een briefje voor gehad of krijgen dat nog. 

Vergeet dit briefje niet in te vullen en in te leveren! 

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. 

 

Dag Datum Tijd Diploma 

Zaterdag  3 juli 2021 9.45 uur C 

Zondag 4 juli 2021 9.00 uur A 

Zondag  4 juli 2021 10.30 uur B 

 

Niet voor alle diploma’s is er in deze periode diplomazwemmen. De lessen zijn pas te kort geleden 

weer gestart. Diegene die diploma mogen zwemmen worden natuurlijk persoonlijk geïnformeerd  

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

 

ZOMERVAKANTIE 

De laatste les voor de zomervakantie is op woensdag 21 juli 2021. Na de vakantie beginnen de lessen 

weer op zaterdag 4 september 2021. 

 

AGENDA 

De volledige agenda t/m de zomervakantie en de planning voor volgend seizoen vindt u op: 

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 

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

