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1e Kwartaalblad 2019 
 
 

De Watervriendjes ! 

 

 
Het team van lesgevers. 

 
 

 
 
 



 

 

1e kwartaal planning: 
 
 
Januari:  7 januari: 1e zwemles van het nieuwe jaar 2019. 
                                      Start nieuwe zwemeisen van het NPZ. 
  
Februari:   18 februari: Oefenen met bovenkleding aan 
                                          voor de diploma baden A-B-C. 
  25 februari: Voorjaarsvakantie: zwemlessen  
                                          gaan door. 
                                      Oefenen met bovenkleding aan voor  
  de diploma baden A-B-C. 
 
Maart:  4 maart: Oefenen met bovenkleding aan voor de  
                              diploma baden A-B-C. 
 
   11 maart: 1e Proefdiploma zwemmen. 
 
   18 maart: 2e Proefdiploma zwemmen. 
 
   25 maart: Diploma zwemmen voor het A-B en 
           C diploma. 
                           Voor de kinderen die NIET af kunnen 
                                      Zwemmen is er dan GEEN zwemles. 
                                  Ook voor de kinderen in het AA bad is  
                                      er dan geen zwemles. We houden dan  
                                      het diepe bad vrij voor de  
                                      diplomazwemmers. 
 
 

 
 
 
 



 

Diploma zwemmen 10 december 2018. 
 
Deze keer hebben we ook controle gehad door de Nationale 
Platform Zwembaden: dhr. Erik Willems.  
Alles was weer in orde. 
De controleur bevestigde ook nogmaals hoe belangrijk het 
zwemmen en de diploma’s zijn. Stop niet bij het B-diploma 
maar ga zeker voor het C-diploma. 
Zwemveilig zijn in Nederland is heel belangrijk. 
 
Er waren dit keer: 17 diploma zwemmers. 
 
7 kinderen voor het A-Diploma: Berrak, Kayra, Sana, Sophie 
P., Sophie v.D. , Jette en Madeléne.  
 
4 kinderen voor het B-Diploma: Mees, Sanne, Emily en 
Daheb.  
 
2 kinderen voor het C-Diploma:  Thao Vy en Maurits.  
 
1 kind voor Zwemvaardigheid 1: Sera.  
  
3 kinderen voor Zwemvaardigheid 3:  Nishu, Sabine en 
Chaimae.  
 
Alle kinderen gingen in polonaise met het lied: Ik heb mijn 
ABC diploma,  
naar het diplomabad. Ook na het diplomazwemmen weer in 
polonaise naar de badrand waar de zwemdiploma’s uitgereikt 
werden. Na melding dat alle kinderen geslaagd waren, werd 
er luid geklapt en geschreeuwd.  
Het was weer een groot succes !!!   

Allemaal Hartelijk Gefeliciteerd !!!! 

 

                
 
 
 
 
 



 

 

Verjaardagen  
 

 
 

Januari: 11-1 Nishu 

              16-1 Joep 
              17-1 Chaimae           
 
 
 
 
 

Februari:  3-2  Thao Vy  

       3-2  Zwemjuf Cobie  
           5-2  Asude  

            10-2 Selena  
          12-2 Zwemmeester Andre  
         12-2 Zwemjuf Lisa  
         20-2 Zara  

      21-2 Sana  
      23-2 Yusuf 
      24-2 Izabel  
 
 
 
 

Maart:11-3 Sjoerd  

 12-3 Danial  
 16-3 Nadir 
 21-3 Yasin  
 23-3 Filip  
 31-3 Lucia  
 
 
 
 
 
 



 

                
 

 

Het SinterklaaSfeeSt 2018 
 
Sinterklaas en 2 Pieten zijn weer in het zwembad 
gekomen. 
De kinderen mochten aan Sinterklaas en Pieten laten 
zien hoe goed ze al konden zwemmen, duiken, enz.  
Ook werden er wedstrijdjes gehouden onder de 
kinderen die al meerdere diploma’s hebben. 
De Pieten hebben er ook weer een flinke bende van 
gemaakt. 
Heel veel drijfmiddelen, duikringen, ballen en andere 
toebehoren gingen het zwembad in. 
Maar alle kinderen kregen wel wat lekkers in het 
zwembad. 
Na afloop kregen alle kinderen ook nog een 
chocoladeletter van Sinterklaas en Pieten.  
Wij hopen dat ze volgend jaar weer tijd hebben om te 
komen. 
Het was weer een groot succes.  
 
 
 

                                                           
 
 
 



 

                 Ouder met kind zwemmen 17 december 2018 
 
 
Zoals ieder jaar, houden we 2x per jaar het ouder/kind 
zwemmen. 
Dit is altijd een groot succes ! 
 
Dit was dus nu ook weer op 17 december. 
Er waren weer veel ouders die mee kwamen met hun 
kind om dezelfde oefeningen te doen die in hun badje 
hoorde.  
We horen vaak zeggen door ouders: kom op joh, het is 
niet moeilijk,  
maar nu staan ze er zelf voor.  
Dit valt niet altijd mee hé, papa’s en mama’s ?  
Zeker bij de gevorderde zwemmers. 
 
Het is voor de kinderen heel leuk als hun ouders 
meedoen. 
Voor de begin baden heeft het ook een meerwaarde. 
We leren gelijk de ouders hoe de slag moet, zodat ze 
die zelf ook aan hun kinderen kunnen leren en 
oefenen. 
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INSCHRIJFFORMULIER 
 
Voornaam    : ____________________________________________ 
 
Tussenvoegsels  : ____________________________________________ 
 
Achternaam    : ____________________________________________ 
 
Adres     : ____________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats  : _____________________________________________ 
 
Telefoonnummer   : _____________________________________________ 
 
Mobiele nummer   : _____________________________________________ 
 
Email adres    : _____________________________________________ 
 
Geboortedatum   :  ___________________________ Meisje / Jongen 
 
 

 
.                                                             Hieronder alleen invullen door badpenningmeester(es)                                                .  

 
 
Lidmaatschapnummer : ____________________________ 
 
Datum inschr. wachtlijst : ____________________________ 
 
Datum inschrijving  : ____________________________  
 

                  Zwembad : Overschie                                In bezit van diploma’s: �  Diploma A 

 �  Diploma B 

 �  Diploma C 

 �  Zwemvaardigheid 1 

 �  Zwemvaardigheid 2 

 �  Zwemvaardigheid 3      
  
                     

 
 


