Druten. mei 2013
Aan de ouders van de groepen 4 t/m 6 van de scholen in de gemeenten Druten en West Maas & Waal:
Geachte ouders/verzorgers,
Vandaag zijn wij in de klas van uw kind geweest. We hebben daar een filmpje laten zien van de Maas en
Waalse Schoolzwemkampioenschappen op zaterdag 22 juni 2013 (van 10.00 - 13.00 uur).
Dit jaar zijn de kampioenschappen in het openluchtzwembad “de Zeven Morgen” in Dreumel.
Aan deze kampioenschappen mogen jongens en meisjes uit de groepen 4 t/m 6 deelnemen. Voorwaarde is dat
ze een A-diploma hebben. Qua kleding volstaat een zwembroek, een zwempak of een bikini!
Technisch goed zwemmen is niet zozeer aan de orde. Je moet met een zelf gekozen slag de overkant van het
bad kunnen bereiken. Wij willen de kinderen vooral op een leuke manier kennis laten maken met de
zwemsport.
Voor een team van een school zijn 4 kinderen nodig. Er wordt vanuit gegaan dat één of twee van de ouders van
zo’n team voor het vervoer en de support zorgen!
De kinderen krijgen de gelegenheid om te oefenen onder leiding van ervaren trainers van zwemvereniging de
Gelenberg. Zij kunnen in zwembad de Gelenberg in Afferden oefenen op zaterdag 8 juni én/of zaterdag 15
juni van 15.00 - 17.00 uur.
Wil uw zoon of dochter meedoen aan bovengenoemde kampioenschappen, vul dan onderstaand strookje in en
geef dat uiterlijk woensdag 22 mei aan uw kind mee terug naar school!
Deelname is geheel gratis!
Voor meer informatie kunt u de site van de zwemvereniging raadplegen: www.gelenberg.nl
Met vriendelijke groet,
Namens zwemclub de Gelenberg:
Nicole Snaphaan.

Namens de Zeven Morgen:
Brigitte Peters

Namens Actief Maas en Waal
Pim van Dinteren

====================================================
____________________________________________________ (naam) wil graag deelnemen aan de Maas en
Waalse Schoolzwemkampioenschappen op 22 juni 2013.
Hij / zij zit in groep _____ van _______________________________________________ (school noemen)
Hij / zij kan oefenen op: 0 zaterdag 8 juni
0 zaterdag 15 juni
(graag één of meer data aankruisen!)
Als ouder kan ik voor vervoer en support zorgen op:

0 zaterdag 8 juni
0 zaterdag 15 juni
0 zaterdag 22 juni
(graag één of meer data aankruisen!)

Contact houden kan via emailadres: __________________________________________________
En telefoonnummer: _______________________________________________________________

