Nieuwsbrief augustus/september 2019
Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2019/2020, hopelijk heb je ook een leuke
vakantie gehad. Wij hebben weer veel zin in het nieuwe zwemseizoen. In deze nieuwsbrief
vind je wat handige data en wetenswaardigheden. Veel leerplezier gewenst.

JUMBO spaaractie
Vanaf 28 augustus gaan wij samen met 9 JUMBO supermarkten van start met een unieke
actie. Je kunt namelijk exclusief bij deze JUMBO supermarkten sparen voor geweldige en
gepersonaliseerde clubartikelen!
Hoe spaar je mee?
Bij onze controlemedewerkers kun je eenmalig een zegelboekje halen waarin je kunt sparen.
De komende 8 weken ontvang je bij elke € 15,- aan boodschappen bij de deelnemende
JUMBO een actiezegel. Daarnaast zijn er elke week bij speciale actieproducten extra
actiezegels te verkrijgen. Elk artikel kan op basis van een aantal actiezegels bij elkaar
gespaard worden.
Heb je het aantal actiezegels bij elkaar gespaard, dan kan je de volle spaarkaart bij de
servicebalie van een van deze JUMBO’s inleveren. Je krijgt dan een unieke code! Via
www.myclubstore.nl/jumbotilburgwordt je door verwezen naar een speciale webshop. Hier
kun je vervolgens jouw club selecteren, jouw artikel selecteren, kan je dit artikel zelf
personaliseren en gratis bestellen met je unieke code. Je zult dit artikel ± 4 weken na afloop
van de spaaractie op kunnen halen.
Het leuke aan deze actie is, dat je geheel gratis geweldige gepersonaliseerde artikelen kunt
sparen en dat je op deze manier ook een mooi bedrag kan ophalen voor de vereniging. Bij
elke bestelling gaat er een deel van de waarde van het artikel naar onze clubkas. Ga daarom
vanaf 28 augsutus naar een van de JUMBO’s en trommel al je vrienden op om mee te sparen.
Hoe leuk is het bijvoorbeeld om met z’n allen een gepersonaliseerd artikel te hebben?
Deelnemende supermarkten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jumbo
Jumbo
Jumbo
Jumbo
Jumbo
Jumbo
Jumbo
Jumbo
Jumbo

AaBe-straat 8
Amer 13
Bart van Peltplein 1
Broekhovenseweg 74
Heyhoefpromenade 11-17
Pater van den Elsenplein 105
Stappegoorweg 175
Wagnerplein 18
westermarkt 38

We wensen je veel spaarplezier.
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Data gekleed zwemmen
Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt het zwemmen met kleding geoefend:
•
•
•
•

•
•

Om de twee weken in zowel het ondiepe als het diepe bad.
Kinderen in het ondiepe bad (tot en met kleurcode rood) zwemkleding en een T-shirt.
Kinderen vanaf kleurcode blauw zwemkleding en de betreffende kleding voor het
Zwem-ABC en zwemvaardigheidsdiploma’s.
Let op dat je bij de zwem-vaardigheidsdiploma’s ook een plastic zak zonder gaten mee
moet nemen om op te drijven.
Voor het survival-zwemmen dienen iedere week de kleren meegenomen te worden.
Een instructeur kan in het belang van kinderen afwijken van onderstaande data.

Vrijdag:

Zaterdag:

Zondag:

30 augustus
13 en 27 september
11 en 25 oktober
8 en 22 november
6 december
3, 17 en 31 januari
14 en 28 februari
13 en 27 maart
24 april
8 en 22 mei
5 en 19 juni

31 augustus
14 en 28 september
12 en 26 oktober
9 en 23 november
7 december
4 en 18 januari
1, 15 en 29 februari
14 en 28 maart
25 april
9 en 23 mei
6 en 20 juni

1, 15 en 29 september
13 en 27 oktober
10 en 24 november
8 december
5 en 19 januari
2 en 16 februari
1, 15 en 29 maart
26 april
10 en 24 mei
7 en 21 juni

Kledingeisen van het zwem-ABC
Kledingeisen voor het A en B diploma
• badkleding
• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen
• Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
• Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool
zijn niet toegestaan)
• Tevens is het toegestaan dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange
mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot aan de enkel
reiken.
Kledingeisen voor het C diploma
Dezelfde kleding als bij het A en B diploma met extra:
• Jas (bedoeld wordt een jas met lange mouwen, bijvoorbeeld een regenjas)
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