52 Trotse kinderen met het
zwemdiploma bij Frits van der Werff!
Zaterdag 24 februari tijdens het maandelijkse afzwemmen hebben 31 kinderen het A diploma, 17
kinderen het B diploma en 4 kinderen het C diploma
behaald. Ook zijn er afgelopen week nog een aantal
kinderen geweest die hebben afgezwommen voor de
Zwemvaardigheids, Snorkel en Survivaldiploma’s.
Bij Frits van der Werff
Aquasports leren kinderen
in een veilige en plezierige omgeving zwemmen,
waarbij aandacht voor het
individuele kind centraal
staat. Een kind dat begrepen wordt en zich fijn en
veilig voelt zal sneller leren zwemmen. U bent van
harte welkom om met uw
kind een kijkje te komen
nemen in het zwembad.
U kunt hiervoor een afspraak maken tijdens het
telefonisch spreekuur
Nog zin in zwemles
na je C diploma?
De echte waterratten kunnen bij Frits van der Werff
na het behalen van het
volledige zwem ABC hun
zwemvaardigheid verder
ontwikkelen in de lessen
Zwemvaardigheid, Snorkelen, of Survival.
Deze sportieve en leuke
lessen geven een enorme

meulen, Luuk Matthesius,
Luuk Matthesius, Maisa
El Mokhtari, Nanouk van
Zwet, Noah van der Weijden, Noah Verstraaten,
Rhys Bergsma, Ritchy de
Beuse, Sofie Perotti, Stacey Jong, Steffie Bakker,
verbreding van de vaardig- StijeBenjamin Duinhoven,
heden. Zoals u hierboven Stijn Wijnker, Ties Horsten,
kunt lezen worden deze Tigo van der Beek
zwemlessen ook allemaal
getoetst en afgesloten met 17 kinderen slaagden voor
een diploma.
het B diploma:
Feline Schwarte, Gianluca
Wilt u nog meer informa- Manfre, Youri Ter Haar,
tie of een afspraak maken Menno Veenstra, Tiam Abom eens een kijkje te ko- delhamid, Tygo Schwarmen nemen met uw kind te, Teun Stap, Jasmijn
dan kunt u hiervoor een Neefjes, Chloe Hoogland,
afspraak maken tijdens Lieuwe van Rutten, Tim
het telefonisch spreekuur Klaver(2X), Floris Miedeop maandag van 13.00 tot
14.00 en op donderdag tussen 20.15 uur en 21.15 uur.
31 kinderen slaagden voor
het A diploma:
Aurelio Leetz, Can Dagdelen, Chanel van der Schaaf,
Colin Mihl, Dailey Ong,
Dean Vlaar, Dico Korse,
Dion Kingma, Fenna de
Vries, Ilse Wessing, Ize Meijer, Jasmijn Scherpenzeel,
Lieke Lemckert, Lise Iske
Lot Bakker, Lucas Broek-

ma, Mallory Ghahremani,
Aiden Wabeke, Tim Blokker, Annemae van den Berge, Bo Scheper

4 kinderen slaagden voor
het B diploma:
Doron Kuin, Pleun van den
Bergh, Sami Manav, Zilaz
Plet.

Wilt u nog meer informatie of een afspraak maken
om eens een kijkje te komen nemen met uw kind ,
dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen
tijdens het telefonisch
spreekuur op maandag
tussen 13.00 en 14.00 en op
dinsdag tussen 20.15 uur
en 21.15 uur.

