
 

 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Wij zijn ontzettend blij dat we de zwemlessen weer mogen gaan geven. Vanaf dinsdag 16 maart 2021 
mogen de zwemlessen weer worden opgestart. Jullie zijn dan weer van harte welkom op de jullie 
bekende vaste dagen en lestijden.  
 
Let op! Op maandag 5 april 2021, dat is Tweede Paasdag, laten wij de zwemlessen gewoon doorgaan. 
Nu we zo lang gesloten moesten blijven proberen we  zoveel mogelijk extra lesmoment in te plannen  
om de kinderen zo snel mogelijk weer in het zwemritme te krijgen.  
 
We hebben daarom ook gezocht naar extra lesmomenten, die wij, voor nu tot en met dinsdag 30 
maart 2021 gaan aanbieden. Wellicht komen er nog meer mogelijkheden. Op onze website 
www.badhesselingen.nl kunnen jullie bij ‘online reserveren’ inschrijven voor extra lesmomenten. 
Wanneer je hebt gereserveerd, krijg je een reserveringsbevestiging, die moet je tonen bij de receptie. 
We hebben gekozen voor lessen op niveau. Kies dus voor de juiste groep wanneer je van extra lessen 
gebruik wil maken. Bij twijfel kunnen jullie beter kiezen voor een iets lager niveau. 
De les niveau’s zijn: 0-15 lessen, 15-30 lessen,30-45 lessen en 45+ lessen/gediplomeerd. 
 
Voor kinderen met een diploma, is er ook de mogelijkheid om in te schrijven voor de 45+ lessen 
en/of Opfrisles. We hebben deze mogelijkheid in ons lesschema opgenomen omdat er veel kinderen 
zijn die na het behalen van hun zwemdiploma niet meer hebben gezwommen.  
 
Tijdens de eigen lessen hebben de kinderen zoals gewoonlijk de vaste lesgever. In geval van de extra 
lessen kunnen wij op voorhand niet inplannen welke lesgever de kinderen krijgen. Alle lesgevers zijn 
gediplomeerd en ervaren. 
 
Kosten zwemles/extra en/of Opfrisles. 
Alle kinderen die op zwemles zitten dienen per les een strip af te laten boeken, ook voor de extra 
zwemles momenten. De extra lessen voor gediplomeerde kinderen zijn gelijk aan de kosten van een 
enkel leskaartje (€ 17,10). 
Kinderen die nog een All-in Kaart hebben kunnen gewoon deelnemen op deze kaart. 
 
Voorwaarden/Coronaregels en protocollen, kunt u vinden in de bijlagen en/of op de website 
www.badhesselingen.nl  
 
Horeca (TO GO) Restaurant Bad Hesselingen. 

Helaas mag de Horeca nog niet open maar, Restaurant Bad Hesselingen biedt wel HORECA TO GO. 
Kom gebruik maken van deze service!! We hebben een speciaal TO GO assortiment samengesteld 
voor volwassenen en kinderen.  Op de website www.badhesselingen.nl kunnen jullie binnenkort ons 
aanbod zien.  
 
Wij staan allemaal te springen om jullie weer te zien! Tot gauw in Bad Hesselingen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Team Bad Hesselingen en Team Restaurant Bad Hesselingen. 
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