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Kijk-kwartier 2018-2019 | datums, tijden, spelregels
Voor wie
Het kijk-kwartier is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen, partners en familie van onze (jeugd)leden die het
leuk vinden om eens bij een les te komen kijken.

Wanneer
Elke laatste donderdag en elke laatste vrijdag van de maand* is er de mogelijkheid om het laatste kwartier van
de les in het zwembad (langs het bad) te komen kijken. Onze instructeurs zijn dan beschikbaar om korte
vragen te beantwoorden en een korte uitleg over de verschillende onderdelen te geven.
* Er is geen kijk-kwartier als er op de laatste donderdag of vrijdag van de maand geen zwemmen is,
bijvoorbeeld in de kerstvakantie.

Data kijk-kwartier 2018-2019
donderdag
27 september
25 oktober

vrijdag
28 september
26 oktober

29 november
27 december
31 januari
28 februari

30 november
28 december
25 januari
22 februari

28 maart
25 april

29 maart
26 april

30 mei

31 mei

27 juni

opmerking(en)
Herfstvakantie:

donderdag aangepaste lesinhoud

vrijdag GEEN zwemmen
Kerstvakantie: GEEN zwemmen
Voorjaarsvakantie:

vrijdag GEEN zwemmen

donderdag vrijzwemmen

vrijdag GEEN zwemmen
Hemelvaartsdag

donderdag GEEN zwemmen

vrijdag GEEN zwemmen

28 juni

Hoe laat
donderdag
1e lesuur
2e lesuur
3e lesuur

lestijden
19:00 – 19:55 uur
19:55 – 20:50 uur
20:50 – 21:45 uur

kijk-kwartier
19:40 – 19:55 uur
20:35 – 20:50 uur
21:30 – 21:45 uur

vijdag
1e lesuur
2e lesuur
3e lesuur

lestijden
19:00 – 19:40 uur
19:40 – 20:20 uur
20:20 – 21:00 uur

kijk-kwartier
19:25 – 19:40 uur
20:05 – 20:20 uur
20:45 – 21:00 uur

*
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Werkwijze
Kort na de start van het lesuur wordt u er op geattendeerd dat er een kijk-kwartier is en iets voordat het
kwartier begint zal u door één van de instructeurs worden gehaald.

Spelregels
Er




zijn wel een aantal spelregels tijdens deze kijk-kwartieren:
U wordt gehaald vanaf de “gang” tussen de kluisjes en de kleedkamer, ter hoogte van de douches
U mag het zwembad alleen betreden met blote voeten, slippers, of schoenen met hoesjes er omheen
U mag vragen stellen aan de instructeurs, maar als de les is afgelopen begint de volgende les en kunnen er
geen verdere vragen beantwoord worden

U mag foto’s maken tijdens de kijk-kwartieren, maar doet dit wel alleen van uw eigen kind. Mochten
anderen bezwaar maken, dan verzoeken we u geen foto’s meer te maken. Dit in verband met de privacy
van onze leden.

Mochten er nog vragen zijn, maar is de tijd om, dan kunt u deze de volgende maand bij het kijk-kwartier
stellen of...

Vragen
Die u niet tijdens het kijk-kwartier heeft kunnen stellen:


Blijf er niet mee rondlopen, maar stel je vraag/ vragen dan…
1. Aan de instructeur
o In het zwembad voor of na de les
o Bij het volgende kijk-kwartier
o Of spreek samen een geschikt moment af
2. Aan de Technisch Commissaris (TC) = Diana Werkman-Koster (a.i.)
o Zij is geregeld op donderdag- en/ of vrijdagavond in het zwembad
o Maar ook per e-mail (TC@AlmeerseReddingsBrigade.nl) en telefonisch bereikbaar
(zie www.AlmeerseReddingsBrigade.nl/bestuur voor de contactgegevens)
3. Aan de leden van de Technische Commissie (TC-commissie) = Astrid Breeuwer, Denise Rijkeboer,
Marieke Riemslag Baas
o In het zwembad voor of na de les(sen)
o Bij het volgende kijk-kwartier
o Of spreek samen een geschikt moment af
o Of mail naar de TC-commissie (TC-commissie@AlmeerseReddingsBrigade.nl)



Mail/ bel voor vragen over zwemaangelegenheden alstublieft niet naar de overige bestuursleden.

Hopelijk zien we u terug tijdens één of meer van de kijk-kwartieren.
* * * * * * *
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