ZWEMKALENDER SCHOOLJAAR 2022-2023
Onze school gaat zwemmen in het zwembad “Reynaertland” te Hulst. In
tegenstelling tot voorgaande jaren gaan wij dit jaar in blokken zwemmen
waardoor onze leerlingen voor een bepaalde periode wekelijks gaan
zwemmen in kleinere groepen. Op deze manier willen wij een inhaalbeweging
maken om ervoor te zorgen dat onze leerlingen die omwille van
coronamaatregelen een zwemachterstand hebben opgebouwd de eindtermen toch kunnen
bereiken.
Leerlingen die in het 5e en 6e leerjaar de eindtermen niet bereiken (zich niet kunnen redden
in het water) zwemmen extra samen 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 5de leerjaar vraagt het schoolbestuur een bijdrage van maximaal €40 per leerling
(€3/beurt), per schooljaar.
Gelieve de zwemkalender zeker te bewaren en regelmatig te raadplegen!!!
De leerlingen kopen hun eerste muts aan voor €1, deze wordt gefactureerd via de
schoolrekening. Als ze overgaan naar een ander niveau wordt de muts, indien nog in goede
staat, geruild voor een andere. Is ze niet meer in orde wordt er een nieuwe aangekocht en
verrekend via de schoolrekening.
Droog de badmuts na elke zwembeurt af (zowel binnen als buitenkant) en wrijf de droge
badmuts in met een beetje talkpoeder, zo gaat de badmuts langer mee.
Verplichte zwemkledij :
meisjes : ééndelig badpak // jongens : aansluitende zwembroek (geen shorts of bermuda)
Om organisatorische en praktische redenen worden de groepen als volgt samengesteld voor
dit schooljaar :
Telkens op MAANDAGVOORMIDDAG na de speeltijd.
GROEP 1:
2de en 5de
leerjaar

GROEP 2:
3de en 6de
leerjaar

GROEP 3:
1ste en 4de
leerjaar

5 september
12 september
19 september
26 september
10 oktober
17 oktober
24 oktober
7 november
14 november
21 november

28 november
5 december
12 december
19 december
9 januari
16 januari
23 januari
30 januari
13 februari
27 februari
6 maart

13 maart
20 maart
27 maart
17 april
24 april
8 mei
15 mei
22 mei
5 juni
12 juni
19 juni

13

