
Belangrijke info bij de start van het zwemjaar ’17-‘18 

zwemschool “De Dolfijntjes “ 

 

Eerste les:  

De eerste zwemlessen starten in de week van maandag 11 september 2017  
Vergeten in welke groep je zoon/dochter zit ? Geen nood : de namenlijsten van de 
verschillende niveaugroepen zullen uithangen in de inkomhal van het zwembad.  
 
 

Gedragsregels : 

We hechten binnen onze zwemschool veel belang aan 
wederzijds respect tussen zwemmers en trainers en 
zwemmers onderling.  
Daarom zetten we elke maand een gedragsregel in de 
kijker.  
Bekijk regelmatig onze FB pagina voor de andere 
gedragsregels en andere informatie.  
 
De lesgevers van de watergewenning komen de zwemmers 
halen in de kleedkamers, wacht dus daar op de lesgever. 
De andere zwemmers mogen wachten aan de douche waar 
ze op teken van de lesgever door mogen naar het zwembad. 
Kom na de les op tijd om je kind zodat ze niet te lang in de 
koude blijven staan.  
 
 
 
 

 
Eventueel pestgedrag samen bestrijden!  
In onze zwemschool hebben we geen of weinig 
problemen met pestgedrag.  
Als het zich dan toch voordoet, treden we meteen 
op.  
Wees echter voorzichtig want plagen is niet 
hetzelfde als pesten. U hoeft niet meteen contact 
op te nemen met de vertrouwenspersoon wanneer 
uw kind geplaagd wordt. Kinderen leren immers 
door elkaar te plagen en het hoort bij het innemen 
van hun sociale positie binnen de groep. Dit is 
voor elk kind een leerproces.  



Bovendien helpt u uw kind niet door meteen aan de alarmbel te trekken wanneer uw 
kind eens geplaagd wordt. Kinderen moeten leren om weerbaar te worden en om 
voor zichzelf op te komen.  
 
Wanneer uw kind echter herhaaldelijk geviseerd wordt en het gedrag van een ander 
kind of andere kinderen ontoelaatbaar is, dan spreken we van pesten en moeten 
we optreden. Ontoelaatbaar gedrag is bijvoorbeeld het stelen van kledij, het 
herhaaldelijk uitlachen van een kind, het fysiek aanvallen van een kind, ....  
In zo'n geval neemt u onmiddellijk contact op met vertrouwenspersoon : 
1kristof.devos@gmail.com, Kristof Devos, 0495 60 65 82  
 

Badmuts is verplicht!  

We dragen onze badmuts omwille van 
verschillende redenen:  

1. om het groepsgevoel te versterken en 
omdat we fier zijn dat we lid zijn van een 
prima zwemschool. Leden zijn dan ook 
gemakkelijk te onderscheiden van andere 
eventuele zwemmers- zeker in het klein 
badje voor de watergewenners. 

2. om de gelijkwaardigheid van alle kinderen te benadrukken ondanks het feit 
dat we allemaal –en gelukkig maar!- anders zijn. 

3. omwille van de hygiëne.  
 
De trainers zullen erop toezien dat alle zwemmers een badmuts dragen. 
 
Gelieve de naam van uw kind in alcoholstift aan de binnenkant van de badmuts 
te schrijven. Vergeet je badmuts na de les niet goed af te drogen en binnenste 

buiten te draaien. 
http://dolfijnenmiddelkerke.be/nieuws/hoe-zet-je-een-
badmuts-op-  
 
Elk kind kreeg/krijgt bij de start van de zwemschool een 
badmuts. Er zijn geen verschillende  maten in de badmutsen.  
Een nieuwe badmuts kopen kan via één van onze lesgevers 
voor € 5.  

 
 
Belangrijke info altijd raadpleegbaar op onze website en facebookpagina:  
 
Hebt u een mailtje gemist of bent u belangrijke info verloren? Geen probleem! 
Belangrijke info vindt u ook terug op onze website (www.dolfijnenmiddelkerke.be) 
en onze facebookpagina. Zo vindt u bijvoorbeeld de namen, foto’s en 
contactgegevens van de trainers en bestuursleden terug op onze website.  
 
 

http://dolfijnenmiddelkerke.be/nieuws/hoe-zet-je-een-badmuts-op-
http://dolfijnenmiddelkerke.be/nieuws/hoe-zet-je-een-badmuts-op-


Plas mama/papa: 

Voor onze groepen watergewenning zijn we op zoek naar plasmama’s of papa’s. 
Deze persoon staat tijdens de lessen watergewenning in voor het toiletbezoek tijdens 
de les. Zo moet de lesgevers de les niet onderbreken als er een kleuter naar het 
toilet moet.  

Interesse? Laat dan zeker iets weten ( inschrijvingendmi@hotmail.com ) zodat we 
alle nodige gegevens kunnen opvragen ifv de verzekering. Er is slechts 1 ouder 
nodig per lesuur. ( Enkel ) Deze persoon mag tijdens de les in het zwembad zitten.  

We zoeken iemand voor 

- maandag 17.10.17.50 uur  

- maandag 17.50-18.30 uur 

- dinsdag: 17-17.40 uur 

- dinsdag 17.40-18.20 uur 

- zaterdag: 9 – 9.40 - 10.20 – 11 uur  

Bijlagen : 

- Jaarkalender ’17-’18 met het overzicht van alle zwemlessen 
- Verdeling kleedkamers : Hou je aub aan onze indeling van de kleedkamers. 

Het is inderdaad soms een beetje krap om iedereen om te kleden maar er zijn 
nog andere groepen die ook plaats nodig hebben.  
Het is niet leuk om toe te komen in een kleedkamer en je eigen droge kleren 
nat terug te vinden.  
We hebben de indeling zo goed mogelijk proberen om te stellen, kleedkamers 
bijmaken lukt helaas niet   

 
 

Heb je nog vragen ?  

Aarzel dan niet om een mailtje te sturen of één van de lesgevers aan te spreken de 
zwemles.  
 
 
 
 
 
Alvast veel zwemplezier 
Het bestuur van de zwemschool 
Kristof , Peggy & Griet 
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