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- Goed voorbereid zwemmen. 

- Herinnering gedragsregels. 

- Toegangsbandjes, niet in kluisjes. 

- Sinterklaasviering 1 december. 

- Kerstvakantie 29 december. 

- Nieuwjaarsinstuif 5 januari 

 

Goed voorbereid zwemmen 

Wanneer je naar de lessen komt, zorg dan dat je goed voorbereid komt. Dat 

betekent dat je zwemkleding en een handdoek meeneemt en straks ook 

weer de kleren die je gebruikt tijdens de les. Er zijn ook nog een paar andere 

zaken waar we je willen vragen op te letten. 

Draag geen sieraden of horloges tijdens de lessen. Deze kunnen bij de 

oefeningen iemand of je anders pijn doen. Daarnaast heb je de kans dat ze 

kapot gaan of kwijt raken.  

Heb je lang haar, draag dan tijdens de les je haar in een staart. Zo blijft je 

gezicht vrij en kun je goed zien wat je doet.  

 

 

 

Herinnering gedragsregels 

We willen iedereen herinneren aan onze gedragsregels. De gedachte achter deze gedragsregels is dat 

je je tijdens de les, maar ook er voor en erna je netjes gedraagt. Wanneer iedereen dat doet heeft 

iedereen ook een fijne les bij onze vereniging. 

Helaas merken we steeds vaker dat er leden zijn die zich niet aan de gedragsregels houden. Er wordt 

wel eens gescholden, (gedreigd met) slaan of schoppen, mensen gedragen zich niet tijdens het 

omkleden. Wellicht begint dit als een grapje, maar dit is niet voor iedereen leuk. Daarnaast zijn onze 

instructeurs te veel tijd bezig met controleren van de kleedruimtes. Dat is tijd die ze niet kunnen 

stoppen in hun lessen. 

We willen daarom ouders vragen om nog eens met hun kinderen te bespreken hoe ze zich gedragen 

in het zwembad. Wat is passend gedrag, hoe ga je om met vervelende ervaringen en bij wie kun je 

terecht als je het hierover wil hebben?  

Ter informatie, al onze gedragsregels zijn hier terug te vinden: 

http://reddingsbrigadevianen.nl/index.php/gedragsregels  

http://reddingsbrigadevianen.nl/index.php/gedragsregels
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Toegangsbandjes, niet in kluisjes 

Met je toegangsbandje kun je ook gebruik maken van 

een kluisje. Een veilige manier om kleren of andere 

spullen tijdens de les te bewaren. Bedenk wel, je kunt 

het bandje niet in je kluisje bewaren! Alleen met het 

bandje kun je na de les het kluisje weer openen. 

Neem dus het bandje mee naar het bad. Het komt nu 

regelmatig voor dat de kluisjes door een medewerker 

van Helsdingen geopend moet worden. Dat is 

vervelend, ook voor jezelf omdat je dan niet direct bij 

je spullen kan. Let er dus goed op dat je bandje niet 

in het kluisje ligt wanneer je die op slot doet. 

 

 

 

1 december Sinterklaas bij de 

Reddingsbrigade  

Op 1 december vieren we met de brigade Sinterklaas. Dat doet 

iedereen in zijn eigen lesuur. Je wordt dus in je zwemkleding op je 

eigen lestijd verwacht. 

Wat we precies gaan doen blijft nog geheim, maar dat het een 

leuke les wordt kunnen we al vast wel verklappen. 
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Kerstvakantie 

We hebben dit jaar een korte kerstvakantie met de brigade. Op 29 december is 

er geen les. Wij genieten dan ook even van een weekje rust. Even uitbuiken 

van de kerstdagen en vast appelflappen en oliebollen bakken voor Oud en 

Nieuw. 

 

Nieuwsjaarduik 

Op 5 januari duiken we het nieuwe jaar in. En dat doen we niet alleen. Alle leden mogen familie en 

vriendjes & vriendinnetjes meenemen. Op die manier hebben we een leuke start van het nieuwe 

jaar.  

Van 17.30 tot 19:00 zijn de leden, familie en vriendjes & vriendinnetjes uit de eerste twee lesuren 

welkom. Van 19:00 tot 20:00 doen we de nieuwsjaarduik met de leden van de Life Savers, 

Gevorderden en de Snorkelgroep. Zij mogen natuurlijk ook familie en vrienden meenemen. 

Let op, kinderen zonder diploma zijn welkom, maar zwemmen onder begeleiding van een 

volwassenen die ook mee het water in gaat. 

 

 

 


