JUNI
Feestdagen gesloten
Wij zijn op de volgende dagen gesloten:
Zondag
9 juni 2019
1e Pinksterdag
Maandag
10 juni 2019
2e Pinksterdag

complex gesloten
complex gesloten

Extra Banenzwemmen
Vanaf donderdag 6 juni zal er standaard extra tijd
ingeroosterd worden voor het banenzwemmen. Dit zal
op donderdag zijn in de ochtend van 9:00 uur tot 10:30
uur in het doelgroepenbad en in de avond van 19:30 uur
tot 22:00 uur in het wedstrijdbad.

Kijkdagen Easyswim
Er zijn kijkdagen bij EasySwim! Deze zijn van
maandag 24 t/m zaterdag 29 juni, tijdens de lessen.
Veel kijkplezier!

Afzwemfeest
Op vrijdag 21 juni gaat er weer een groep met toppers afzwemmen!
Het gaat om de volgende kinderen:
- Adam
- Bart
- Milan
- Beau
- Bella
- Nout
- Chafik
- Chiara
- Ranya
- Daan
- Dominique
- Ravy
- Douwe
- Ella
- Roan
- Emiliana
- Fadil
- Ryan
- Fawaz
- Jan
- Ryan
- Jayden
- Jelle
- Saar
- Jinte
- Jort
- Samuel
- Julia
- Kirano
- Sara
- Lennart
- Liz
- Sepp
- Luuk
- Lynn
- Stan
- Maik
- Mattz
- Swen
- Taylan
- Tesniem
- Yanneke
- Zoey

Automatisch Incasso
Wist je dat je de zwemlessen ook via
automatisch incasso kan betalen?
Elke 27ste van de maand wordt het
geld automatisch van je rekening
afgeschreven. Hoef jij hier niet meer
aan te denken. Ontzettend handig!
Hoe ga ik over naar automatisch
incasso? Bij de receptie liggen
invulformulieren waar je je gegevens
kan achterlaten. Wij zetten dit dan in
het systeem voor je. Lever je
formulier voor de 20ste in, dan
kunnen wij de automatisch incasso
nog instellen voor de volgende maand.

Klanttevredenheidsonderzoek
Het KTO
(klanttevredenheidsonderzoek) is
verzonden naar alle ouders en
verzorgers van kinderen die
EasySwim zwemlessen bij ons
volgen. Graag vragen wij je deze in

te vullen.
Dit geeft ons namelijk een goed overzicht van de tevredenheid onder de ouders en verzorgers.
Met deze feedback kunnen wij weer aan de slag om onze EasySwim zwemlessen te verbeteren.
Wij hopen dit jaar op veel respons, hier kunnen wij weer van leren! Wij zien jullie feedback graag
tegemoet.

Zwemlessen in de vakantie
In de vakanties gaan de zwemlessen gewoon door, met
uitzondering van de zomervakantie en de kerstvakantie
(afhankelijk van hoe de feestdagen vallen). In de
zomervakantie bieden wij weer zomerzwemlessen aan.
Na het grote succes van vorig jaar, kun je je kind vanaf
nu ook weer opgeven. De zwemlessen zullen in de
eerste vier weken van de zomervakantie te volgen zijn
(maandag 22 juli t/m vrijdag 16 augustus). Elke
maandag, woensdag en vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur. Via het leerlingvolgsysteem wordt
informatie verstrekt over het inschrijven. Geef je kind(eren) snel op, want vol = vol! Opgeven kan
tot 6 juli.
De laatste twee weken van de zomervakantie is Helsdingen gesloten wegens groot onderhoud.

Speeltuin achter Helsdingen af!
Yes! De nieuwe speeltuin is af. Vanaf nu kan er lekker gespeeld worden, neem snel een kijkje!

Zonnepanelen
De uitbreiding van het aantal zonnepanelen op ons dak is af! We hebben maar liefst 284
zonnepanelen erbij. Dit is een aanvulling op de 76 zonnepanelen die in 2015 op het dak zijn
geplaatst. De verwachting is dat de panelen jaarlijks 75.000 kWh aan elektriciteit opleveren. Met
de plaatsing van de panelen kan jaarlijks 8 procent van de stroom voor ons complex worden
opgewekt.

Nieuwe AED bij De Prenter
In Vianen is er wederom een AED geplaatst die 24 uur beschikbaar is. Dit keer bij De Prenter in
De Hagen in Vianen. De buitenkast is voorzien van een unieke pincode. Als jij je aanmeldt als
burgerhulpverlener bij HartslagNu wordt de code toegestuurd in geval van een hartstilstand.
Jaarlijks worden ongeveer 15.000-16.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand
als gevolg van een hartritmestoornis of hartinfarct. Buurtgenoten kunnen soms eerder bij een
slachtoffer zijn dan de professionele hulpverleners. Het alarmeringssysteem dat burgers
alarmeert in geval van een hartstilstand heet HartslagNu. Burgerhulpverleners kunnen alvast
beginnen met het verlenen van hulp, of een AED halen en deze naar de locatie van het
slachtoffer brengen. Als de professionele hulp gearriveerd is, nemen zij de hulpverlening over.
Wil jij ook burgerhulpverlener worden? Download dan de applicatie van HartslagNu en meld je
aan.

