Zwemles tijdens de BSO?
In samenwerking met zwembad it Rak te Sneek start Kinderwoud Kinderopvang vanaf
dinsdag 3 juli 2018 met een nieuwe groep zwemBSO. Uw kind behaalt door het volgen
van een wekelijkse zwemles in ongeveer 8 maanden zijn/haar zwemdiploma A. It Rak
werkt met zwemmethode Zed en Sop. Deze methode heeft een avontuurlijk karakter en
motiveert de kinderen door middel van een uniek beloningssysteem. De vorderingen van
uw kind worden via een online leerlingvolgsysteem bijgehouden.
Meer informatie over de zwemlessen vindt u op www.optisport.nl/rak.

Zwemles tijdens de BSO?
Dat kan via Kinderwoud!
Wat is zwemBSO?
De kinderen die zich aanmelden voor de zwemBSO volgen op donderdag zwemlessen in het binnenbad van
zwembad ‘t Rak. Kinderwoud verzorgt op de dag dat uw kind(eren) gebruik maakt van de BSO kosteloos het
taxivervoer van BSO-locaties De Windbreker, Thomas, De Petteflet en Duinterpen naar het zwembad.
Een pedagogisch medewerker van Kinderwoud gaat samen met de kinderen naar het zwembad toe. De kinderen
worden geholpen bij het omkleden en tijdens de zwemles blijft de pedagogisch medewerker aanwezig in het
zwembad. Zij kan kinderen van en naar de wc begeleiden en blijft beschikbaar voor kinderen die het spannend
vinden of wat extra begeleiding nodig hebben. Na het zwemmen worden de kinderen door de pedagogisch
medewerker geholpen bij het aankleden. De BSO-middag wordt in de aangrenzende ruimte bij het zwembad
vervolgd. Het is de bedoeling dat u zelf uw kind(eren) weer ophaalt bij het zwembad. De normale haaltijden zijn
ook van toepassing op de zwemBSO.

Wie kunnen meedoen aan de zwemBSO?
Is uw kind op 3 juli 2018 minimaal 4 jaar en 3 maanden oud? Dan kunt u uw kind opgeven voor de zwemBSO.
Voor de start van de zwemlessen vraagt it Rak om samen met uw kind een watergewenningsles te volgen. Dit
betreft een eenmalige les waarbij gekeken wordt of uw kind aan de zwemlessen toe is.
De watergewenningsles wordt na aanmelding van uw kind in overleg met u ingepland.
De eerste zwemles vindt plaats op dinsdag 3 juli.

Wat kost zwemBSO en hoe kan ik mijn kind opgeven?
De zwemlessen worden als totaal pakket aangeboden. Bij het Kinderwoud Zwempakket hoort het inschrijfgeld,
de watergewenningsles, alle benodigde zwemlessen en het swimsafepakje.
De kosten voor dit pakket bedragen € 709,20.
De zwemBSO gaat van start bij een minimale deelname van 6 kinderen per middag. Er kunnen maximaal
9 kinderen aan de les meedoen. Opgeven kan via het bijgesloten inschrijfformulier.
De uiterste inleverdatum is vrijdag 15 juni 2018.
Kinderwoud verzamelt alle inschrijvingen en geeft deze door aan It Rak. Zij nemen vervolgens contact met u op
om de inschrijving in hun systeem definitief te maken. Ook kunt u met hun afstemmen hoe u het bedrag voor
het totaalpakket wilt voldoen.

Vragen?
Heeft u vragen over de zwemBSO, dan kunt
u contact opnemen met Linda Muizelaar,
Clusterassistent Kinderwoud in Sneek.

Heeft u vragen over de zwemlessen of het
totaalpakket dan kunt u contact opnemen met
zwembad it Rak.

Linda Muizelaar
06 - 1000 70 04
lindamuizelaar@kinderwoud.nl

It Rak
0515 413 218
rak-hoofdzwemzaken@optisport.nl

