
 

 
 
Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van de Talentles Sports klas 1 vmbo: 
Wbk1xsp1, wkt1xsp1, b1xsp1, b1xsp2, k1xsp1, k1xsp2, t1xsp1, t1xsp2 
 
 
 
Datum : 01-11-2021 
Ref : UV21-67/KOC/LB 
Betreft : zwemles Talentles Sports 
 
 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen Talentles Sports, 
 
 
Op dinsdag 16 november staat de eerste zwemles gepland voor onze 1e jaars sportklassen. Wij gaan 
dit schooljaar in totaal drie keer zwemmen. 
 
Tijdens deze zwemlessen gaan wij ons verder verdiepen in o.a. de verschillende technische slagen, 
waterspelen en duiken.  
 
De zwemlessen vinden plaats in zwembad De Gelenberg in Afferden. 
De Gelenberg 5, 6654 AZ Afferden. 
 
Van onze leerlingen verwachten wij dat zij op het aangegeven tijdstip aanwezig zijn in de hal van het 
zwembad. Zij wachten hier tot ze gehaald worden door een docent. Gezien wij met 3 groepen die 
dag gaan zwemmen is het belangrijk dat zij zich op tijd gaan omkleden.  
De leerlingen komen op eigen gelegenheid naar het zwembad en zullen ook op eigen gelegenheid 
terug naar school gaan als zij daarna nog les hebben. Voor het zwemmen zullen zij natuurlijk 
zwemkleding en een handdoek mee moeten nemen. Het is aan te raden een klein duikbrilletje mee 
te nemen als je deze hebt.  
 
Mocht een leerling door een blessure niet mee kunnen zwemmen, nemen zij een briefje van thuis 
mee waar dit op staat vermeld.  
 
Belangrijk: Als uw zoon/dochter niet in het bezit is van een zwemdiploma moet u dit laten weten aan 
de betreffende docent.  
 
 
 



Tijdsplanning: 
Klas Pax vmbo van mevrouw van Dilgt en meneer Koppers:  Aanwezig om 9.00 uur. Zwemmen van 
9.15 uur – 10.15 uur. 
Klas Pax junior van meneer Harder :Aanwezig om 10.00 uur. Zwemmen van 10.15 uur – 11.15 uur. 
Klas Pax junior van meneer Broens: Aanwezig om 11.00 uur. Zwemmen van 11.15 uur – 12.15 uur. 
 
Wij zijn blij dat wij met onze leerlingen terecht kunnen in het zwembad en willen hier graag de 
komende jaren gebruik van maken. Wij zijn te gast in het zwembad en verwachten van onze 
leerlingen dat zij zich hier ook naar gedragen. 
 
Mocht u nog vragen hebben kunt u terecht bij de betreffende gymdocent van uw zoon/dochter. 
 
Met sportieve groet, 
 
T Koppers, M. Broens ,T. Harder en M.van Dilgt 


