
 

 

  

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van klas 1 en 2 Vmbo, 

Eindelijk mogen we weer, een nieuw zwemuitje! Het eerste uitje dat sinds 2019 weer 

georganiseerd mag worden. Dit jaar bieden wij de leerlingen van Pax VMBO de 

mogelijkheid mee te gaan zwemmen in het vernieuwende zwembad Aqua Fun Sportiom 

in Den Bosch. 

Leef je uit in de golven van het zwemparadijs, Daag elkaar uit in de vernieuwende race 

glijbaan en stort je in de nieuwe familieglijbaan. 

De zwemactiviteit vindt plaats 

op woensdag 18 november 2021. 

We vertrekken om 15:00 uur (Mr. Van Coothstraat 34) en zijn rond 21:00 uur weer 

terug. 

De kosten voor dit zwem uitje bedragen € 17,- (busvervoer + entree). In het 

zwemcentrum kun je natuurlijk van alles kopen, maar die kosten zijn voor de leerlingen 

zelf. 

  

Wat is nog meer belangrijk om te weten? 

Het zwemuitje is een middag- en avondactiviteit, d.w.z. dat niet alle leerlingen genoeg 

tijd hebben om ’s middags eerst naar huis te gaan en voor 15:00 uur weer terug op 

school te zijn. Voor die leerlingen is het belangrijk dat zij de zwemspullen ’s ochtends 

mee naar school nemen. Voor deze leerlingen is het ook belangrijk om het vervoer, naar 

school en ’s avonds terug naar huis, goed te regelen. De leerlingen die ’s middags niet 

eerst naar huis gaan, hoeven hun schoolspullen (boeken e.d.) niet mee te nemen naar 

Den Bosch. Gebruik het kluisje om daar de spullen in te bewaren. Bij terugkomst op 

school heb je de mogelijkheid om je tas en de schoolspullen uit je kluisje te halen en mee 

te nemen naar huis. 

Zoals gezegd is het zwemmen een middag- en avondactiviteit. D.w.z. dat er ook gegeten 

zal moeten worden. Hiervoor kunnen de leerlingen gebruik maken van de daarvoor 

bestemde horecagelegenheden in het zwembad. Hiervoor geldt wel dat leerlingen van 14 



jaar of ouder in bezit moeten zijn van een geldige QR code in de CoronaCheckApp. 

Onder aan de brief staat extra belangrijke informatie betreft de coronamaatregelen. 

De organisatie van de zwemactiviteit ligt in handen van de docenten LO. Het zwemfeest 

wordt verder begeleid door de docenten en afdelingsleider van het Pax VMBO. Voor de 

leerlingen gelden dezelfde afspraken en regels als op school. 

Voor verdere vragen kunnen de leerlingen terecht bij hun gymdocent. 

 Wil en mag je mee? 

1. Meld je zelf aan voor 5 november via de link die je ontvangen hebt. 

2. Betaal het benodigde bedrag van €17,- (Dit is tevens ook jouw 

inschrijfbewijs) 

Wanneer de deelnemers wat willen eten in de horeca gelegenheid is het Sportiom 

genoodzaakt om een geldig coronabewijs te vragen aan de deelnemers, die 14 jaar of 

ouder zijn. Het is zeer belangrijk dat de leerlingen daarnaast ook hun legitimatie bewijs 

meenemen (ook de leerlingen die jonger zijn dan 14 jaar om aan te tonen dat zij 

daadwerkelijk jonger zijn dan 14 jaar). 

Wanneer een deelnemer deze zaken niet kan/wilt laten zien kan hij/zij niet gebruik 

maken van de horeca. Het is wel toegestaan eten/drinken mee te nemen van huis en te 

nuttigen in de zwemzaal op de daarvoor aangewezen bankjes (niet in de horeca). 

Met vriendelijke groet, 

Sectie L.O. 

 


