ZWEMKALENDER SCHOOLJAAR 2017-2018
Leerlingen uit het 1ste tot het 4de leerjaar gaan om de veertien dagen zwemmen in het
zwembad de “Driehoek” te Hulst. Het 5e leerjaar en het 6e leerjaar gaan driemaal per
schooljaar zwemmen. Om organisatorische en praktische redenen worden de groepen als
volgt samengesteld voor dit schooljaar :
GROEP I: 1 & 3 (11 september 1ste zwembeurt)
GROEP II: 2 & 4 (18 september 1ste zwembeurt)
GROEP III : 5 & 6 (4 september 1ste zwembeurt)
Leerlingen die in het 5e leerjaar de eindtermen niet bereiken (zich niet kunnen redden in het
water) krijgen de mogelijkheid mee te gaan zwemmen met de andere groepen. De
toegangsprijs + vervoer voor het zwembad wordt voor 1 klasgroep (het 6e leerjaar) betaald
door de Vlaamse Gemeenschap. Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar tot en met het 4de
leerjaar vraagt het schoolbestuur een bijdrage van €40,00 per leerling, per schooljaar. Voor
de leerlingen uit het 5e leerjaar vraagt het schoolbestuur een bijdrage van €7,5 per leerling,
per schooljaar. Leerlingen uit het 5e leerjaar die de eindtermen nog niet bereikt hebben
gaan extra zwemmen, dit tegen €2,5/beurt.
Gelieve er rekening mee te houden dat het zwemmen op maandag gebeurt en dat de school
dan eindigt (voor alle klassen) om 12.10 u. Gelieve de zwemkalender zeker te bewaren en
regelmatig te raadplegen!!!
Verplichte zwemkledij :
meisjes : ééndelig badpak
jongens : aansluitende zwembroek (geen shorts of bermuda)
Telkens op MAANDAGVOORMIDDAG na de speeltijd.
GROEP 1:
GROEP 2:
GROEP 3:
Klas 1 & 3
Klas 2 & 4
Klas 5 & 6
semester 1
semester 1
semester 1
11 september
18 september
4 september
25 september
2 oktober
8 januari
9 oktober
16 oktober
23 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november
4 december
11 december
18 december
15 januari
22 januari
29 januari
5 februari
semester 2
semester 2
semester 2
19 februari
26 februari
25 juni
5 maart
12 maart
19 maart
26 maart
16 april
23 april
7 mei
14 mei
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
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