BABY - PEUTER - KLEUTERLESSEN IN ZWEMBAD DE SPRENKELAAR
Er zijn baby- peutergroepen op de woensdag, donderdag en vrijdag. Tijdens deze lessen went jouw
kindje op een natuurlijke wijze aan het water. Drijven, zelfredzaamheid en plezier staan hierbij centraal.
In de meeste lessen worden vrolijke liedjes gezongen. Vooraf opgeven is niet nodig, meedoen kan altijd.
Natuurlijk zijn jouw partner, opa of oma of andere belangstellenden van harte welkom in het water.
Zij dragen dan wel badkleding en betalen ook entree.
7 WEKEN TOT 9 MAANDEN
WOENSDAG 17.45 - 18.15 UUR
Ontdek samen met je kindje de
verrassende mogelijkheden van het
water. Geniet in een ontspannen en
ongedwongen sfeer. Jullie volgen
geen groepsles maar krijgen
persoonlijke aandacht en antwoord op
eventuele vragen. Tijdens deze les
worden geen liedjes gezongen.
Zeer geschikt voor jonge baby’s vanaf
7 weken. (voorheen BQT)
WOENSDAG 18.15 - 18.45 UUR 9 MAANDEN TOT 4 JAAR:
Op een speelse manier leert je kindje springen, drijven, spetters accepteren en nog veel meer!
Na de les kunnen jullie in het peuterbad nog wat na-genieten. Deze les is ook geschikt om met
2 kinderen van verschillende leeftijden en 2 begeleiders te volgen.
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DONDERDAG:
09.30 - 10.00 UUR: groepsles 7 WEKEN TOT 9 MAANDEN
*10.45 - 11.15 UUR: groepsles 9 MAANDEN TOT 4 JAAR
*Tijdens deze les worden passende oefeningen aangeboden.
De lesgever speelt in op de behoefte en leeftijd van het kind.
Hierdoor is er ruimte om te spelen maar ook om te leren.
Evenals de les op woensdagavond is ook deze les geschikt om
met 2 kinderen van verschillende leeftijden en 2 begeleiders te
volgen.
VRIJDAG:
09.45 - 10.15 UUR: groepsles 7 WEKEN TOT 9 MAANDEN
10.15 - 10.55 UUR: groepsles 9 MAANDEN TOT 2 JAAR
10.45 - 11.15 UUR: groepsles 2 TOT 4 JAAR

GRATIS DRINKEN NA DE LES
Na elke les is het mogelijk om in
het peuterbad nog wat te spelen
en na te praten onder het genot
van een gratis beker thee, koffie
of chocomel. Voor de kinderen is
er water of sap.
NIEUWE WEBSITE
Check onze activiteiten en
openingstijden. Of meld je aan
voor de nieuwsbrief . Zo blijf op
de hoogte van aanbiedingen
en nieuwtjes.

Zwemles voor jonge kinderen.
Vierjarige kinderen die nog niet naar zwemles gaan, kunnen deelnemen aan een nieuwe vorm van
zwemles. Deze les is op de vrijdag en men dient zich vooraf aan te melden. Dit kan bij de
receptie maar ook via onze website. Zo kunnen leerlingen uit de kleutergroepen vervroegd
naar de zwemlessen doorstromen. De aanleg en onderwijsrijpheid zijn daarbij bepalend.
Uiteraard mag je de lesgevers van de Baby-Peutergroepen om advies vragen. Zij adviseren
graag over een vervolg van de peuterlessen.
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