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Zwemles Besthmenerberg 

WOORD VOORAF 

Beste ouders, 

Hierbij onze nieuwste informatiebrief over de zwemlessen bij Zwemschool Born 2 Swim. 

In deze brief even een aantal belangrijke zaken, alle informatie over de kleding eisen etc 

hebben wij uit de brief gehaald, deze kunt u namelijk allemaal terugvinden op onze  

(vernieuwde) website, net als onze algemene voorwaarden, privacy verklaring, huisregels, 

lestijden, aqua sport lessen, tarieven, etc. 

Ons kantoor gaat per eind mei verhuizen. Het pand waar wij nu in zitten gaan wij dus 

verlaten. Ons kantoor zal bij Dianne en Harry thuis de hoofdlocatie krijgen. De bedoeling 

was dat  ik wat minder op kantoor zou gaan zijn en meer in het water, waar mijn passie 

ligt, maar helaas is Pea gestopt met werken, waardoor er een herverdeling zal plaatsvin-

den op kantoor en Harry meer taken zal gaan overnemen. Harry vindt de cijfers leuk, dus 

al met al een goede  win-win situatie ;-) Voor de vragen over facturen en openstaande 

posten kunt u bij Harry terecht:  

harry@zwemschoolborn2swim.nl  

06-15330832 

FAMILIEZWEMMEN 

Ook voor het familiezwemmen is er het een en ander veranderd. 

Voor de locatie ‘t Hooge Holt is er bij familiezwemmen een maximaal aantal zwemmers 

toegestaan, namelijk 30 personen tegelijk. Dat betekend dat wanneer er 30 mensen bin-

nen zijn, wij tijdelijk geen mensen meer binnen mogen laten, tot er weer mensen naar 

huis gaan. Eigenlijk is het nooit voorgekomen dat het continue zo druk was, maar we 

moeten dit in de gaten gaan houden. Het kan dus zijn dat u eerst even een drankje/hapje 

moet gaan doen op de plaza tot er mensen naar huis gaan. 

Voor de locatie De Besthmenerberg is er ook groen licht voor het houden van familie-

zwemmen, zonder maximale toegang etc. Om de maand gaan wij hier het familiezwem-

men houden, iedereen van elke locatie is uiteraard welkom!  

De toegang van € 2,00 per persoon blijft voor beide locaties wel van toepassing. Indien 

uw kind bezig is met zwemles, heeft uw kind gratis toegang. 
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DATA PROEF/
DIPLOMAZWEMMEN: 

• Proefzwemmen:  Donderdag 
16 mei: 15.30—17.00 uur 
Diplomazwemmen: Donder-
dag 23 mei: 15.30—17.00 uur 

• Proefzwemmen:  maandag 8 
juli 15.30—18.00 uur 
Diplomazwemmen: donder-
dag 11 juli 15.30—18.00 uur 



‘Bij ons hoeft uw kind niet alle vakanties zonder zwemles te zitten.’ 

VAKANTIE EN ZWEMLES 
In de vakantie van regio Noord werken wij met 

een vakantie rooster. 

Bij de Besthmenerberg houdt dat in dat er op 

maandagochtend 1,5 uur van 08.00—09.30 uur 

privé zwemles is voor de kinderen die extra aan-

dacht nodig zijn, woensdagochtend, donderdag-

ochtend, vrijdagochtend en zaterdagochtend 

wordt er 2 uur zwemles gegeven van 08.00—

10.00 uur voor groepen van 8 kinderen per juf. 

U krijgt standaard per week 1 les om vrij in te 

roosteren. Indien u uw kind vaker wil laten 

zwemmen, kan dat, maar zijn daar per extra les 

kosten aan verbonden van € 7,50 per extra les. 

Mocht u extra lessen willen, kunt u contact opne-

men met Dianne om extra lessen toe te laten 

kennen. Ook kan u het advies krijgen om extra te 

komen zwemmen, als dit op ons verzoek is, wor-

den er geen extra kosten in rekening gebracht. 

Inhaalles tegoed kan in de vakanties NIET inge-

zet worden, die kunnen alleen in reguliere weken 

worden ingezet. 

In de vakanties van Zuid/Midden lessen we zo-

veel mogelijk door op de reguliere tijden. Wel 

kan het dan zijn dat er extra kinderen komen 

lessen van de andere locatie. Uiteraard zal er bij 

meer dan 9 kinderen ook een extra juf bij komen. 

Indien u op vakantie gaat in de zomer, gebruikt u 

in die weken dus geen lestegoed. Dit tegoed kunt 

u dan in de weken dat u er wel bent extra inzet-

ten. 

U krijgt dus voor de zomervakantie voor 6 weken, 

6 lessen. U kunt als u dat wil 2 of 3 lessen per 

week inplannen, zijn de 6 lessen op, dan pas 

hoeft u extra lessen bij te kopen indien u dit wilt. 

De 1e 6 kunt u dus gewoon zelf inplannen wan-

neer het u uitkomt. Dus ook 2x per week, op = 

op. 

U kunt zelf kiezen op welke vestiging u wil komen 

zwemmen. 

Bad 1&Bad 2 = ‘t Hooge Holt—Gramsbergen 

Bad 4 = De Besthmenerberg—Ommen. 

Let op: 

Als u ingeroosterd heeft voor de les in het vakan-

tierooster, gaan wij er ook van uit dat u er bent! 

Indien u niet kan (ziekte) kunt u tot 2 uur voor de 

les afmelden via de whatsapp in de groepsapp 

van de zwemles! 

Zo hebben wij eventueel nog tijd om een van de 

kinderen te bereiken die alsnog zou kunnen ko-

men zwemmen. 

In de meivakantie was het volgepland en konden 

veel kinderen niet meer inroosteren, helaas bleek 

achteraf dat er veel kinderen zonder afmelding 

NIET zijn komen zwemmen. Hier zijn dus plek-

ken voor bezet gehouden terwijl er andere kin-

deren hadden kunnen zwemmen.  

Indien dit in het volgende vakantierooster weder-

om gebeurt, wordt er € 7,50 in rekening ge-

bracht.  

 

Het volgende vakantierooster is in de zomerva-

kantie!  

Een les gaat door bij minimaal 6 kinderen, het 

rooster is dus definitief zodra het rond is ge-

maild.  

INDELING JUFFEN 

De indeling in Ommen is : 

Maandag: Juf Dianne 

Woensdag: Juf Dianne 

Donderdag: Juf Dianne 

Zaterdag: Juf Dianne 

Inval: Juf Gemma of Juf Tini 

 

Zomervakantie juffen: 

Dianne: 15 juli t/m 11 augustus 

Ook het kantoor is in deze weken 

gesloten. 

Gemma: 12 augustus t/m 1 September 

 

In juni zal Juf Tini enige tijd uit de 

running zijn, dit betekend dat op 

zaterdag juf Gemma de zwemles 

overneemt omdat Dianne naar ‘t 

Hooge Holt gaat om daar de lessen op 

te vangen. 
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Voor de kledingeisen hebben we even weer een reminder, we zien helaas te vaak dat deze niet 

voldoen aan de eisen van de zwembond. Graag even uw aandacht zodat de juiste kleding ge-

dragen wordt: 

Diploma A: 

- badpak/zwembroek/bikini 

- HEMD 

- T-shirt met korte mouwen 

- Korte broek met rits/knoop sluiting, dus GEEN LEGGING!! 

- SOKKEN 

- Plastic waterschoenen! 

Diploma B: 

- badpak/zwembroek/bikini 

- HEMD 

- T-shirt met lange mouwen 

- Lange broek met rits/knoop sluiting, dus GEEN LEGGING!! 

- SOKKEN 

- Sportschoenen/Gymschoenen! 

Diploma C: 

Zie diploma B + Regenjas of zomerjas. 

KLEDINGEISEN 



AGENDA MEI 2019 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
Zon-
dag 

    

1 

Vakantieroos-
ter zwemles 

08.00 – 10.00 
uur 

2 

 

3 4 

Vakantierooster zwem-
les 

08.00 – 10.00 uur 

5 

6 

Aqua vitaal 

09.30 – 10.15 uur 

 Zwemles 

15.30 – 18.30 uur 

 Aqua power 

19.30 – 20.15 uur 

7 8 

Zwemles 
14.30—16.30 
uur 

9 

Zwemles 

16.00 – 18.00 uur 

  

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur 

10 11 

Zwemles 

8 – 10.00 uur 

  

Familiezwemmen Hooge 
Holt 

13.00 – 16.00 uur 

12 

13 

Aqua vitaal 

09.30 – 10.15 uur 

 Zwemles 

15.30 – 18.30 uur 

 Aqua power 

19.30 – 20.15 uur 

14 

 

15 

Zwemles 
14.30—16.30 
uur 

 

  

16 

Proefzwemmen 
15.30 – 17.00 uur 

Zwemles  

17.00 – 18.00 uur 

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur  

17 

  

18 

Zwemles 

8 – 10.00 uur 

  

19 

20 

Aqua vitaal 

09.30 – 10.15 uur 

 Zwemles 

15.30 – 18.30 uur 

 Aqua power 

19.30 – 20.15 uur 

21 

 

22 

Zwemles 
14.30—16.30 
uur 

23 

Diplomazwemmen 
15.30 – 17.00 uur 

Zwemles  

17.00 – 18.00 uur 

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur  

24 

  

25 

Zwemles 

8 – 10.00 uur 

  

26 

27 

Aqua vitaal 

09.30 – 10.15 uur 

Zwemles 

15.30 – 18.30 uur 

Aqua power 

19.30 – 20.15 uur 

28 

  

29 

Zwemles 
14.30—16.30 
uur 

30 

GEEN ZWEMLES! 
HEMELVAART!!! 

  

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur 

31 

  

    



AGENDA JUNI 2019 
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< Juni 2019 > 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

    

    1 

Zwemles 08.00 – 10.00 
uur 

2 

3 

Aqua vitaal: 
09.30 – 10.15 
uur 

  

  

16.00 – 18.00 
uur zwemles 

  

Aqua power 

19.30 – 20.15 

4 5 

Zwemles 14.30 – 
16.30 uur 

6 

16.00 – 18.00 uur 
zwemles 

  

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur 

7 8 

Zwemles 08.00 – 10.00 
uur 

9 

10 

Aqua vitaal: 
09.30 – 10.15 
uur 

  

Geen zwem-
les i.v.m. 
pinksteren 

  

Aqua power 

19.30 – 20.15 
uur 

11 

  

12 

Zwemles 14.30 – 
16.30 uur 

  

13 

16.00 – 18.00 uur 
zwemles 

  

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur 

14 

  

15 

Zwemles 08.00 – 10.00 
uur 

  

Familiezwemmen 
Besthmenerberg 
13.00 – 16.00 uur 

16 

17 

Aqua vitaal: 
09.30 – 10.15 
uur 

  

16.00 – 18.00 
uur zwemles 

  

Aqua power 

19.30 – 20.15 

18 

  

19 

Zwemles 14.30 – 
16.30 uur 

20 

16.00 – 18.00 uur 
zwemles 

  

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur 

21 

  

22 

Zwemles 08.00 – 10.00 
uur 

  

23 

24 

Aqua vitaal: 
09.30 – 10.15 
uur 

  

16.00 – 18.00 
uur zwemles 

  

Aqua power 

19.30 – 20.15 
uur 

25 

  

26 

Zwemles 14.30 – 
16.30 uur 

27 

16.00 – 18.00 uur 
zwemles 

  

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur 

28 

  

29 

Zwemles 08.00 – 10.00 
uur 

  

30 

http://www.zwemschoolborn2swim.nl/agenda/?month=apr&yr=2019
http://www.zwemschoolborn2swim.nl/agenda/?month=jun&yr=2019
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AGENDA JULI 2019 

 
< Juli 2019 > 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
1 

Aqua vitaal: 
09.30 – 10.15 
uur 

16.00 – 18.00 
uur zwemles 

Aqua power 

19.30 – 20.15 
uur 

2 3 

Zwemles 14.30 – 
16.30 uur 

4 

16.00 – 18.00 uur zwem-
les 

  

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur 

5 6 

Zwemles 08.00 -10.00 uur 

7 

8 

Aqua vitaal: 
09.30 – 10.15 
uur 

GEEN ZWEM-
LES: 

Proefzwem-
men: 

15.30 – 18.00 
uur 

Aqua power 

19.30 – 20.15 
uur 

9 10 

Zwemles 14.30 – 
16.30 uur 

11 

GEEN ZWEMLES: 

Diplomazwemmen 

15.30 – 18.00 uur 

  

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur 

12 13 

Zwemles 08.00 -10.00 uur 

14 

15 

Vakantierooster 
zomervakantie 
08.00 -09.30 
uur 

Aqua vitaal: 
09.30 – 10.15 
uur 

Aqua power 

19.30 – 20.15 
uur  

16 

  

17 

Vakantierooster zo-
mervakantie 08.00 -
10.00 uur 

18 

Vakantierooster zomervakan-
tie 08.00 -10.00 uur – 

  

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur 

19 

Vakantierooster 
zomervakantie 
08.00 -10.00 uur 

20 

Vakantierooster zomerva-
kantie 08.00 -10.00 uur 

21 

22 

Vakantierooster 
zomervakantie 
08.00 -09.30 
uur 

Aqua vitaal: 
09.30 – 10.15 
uur 

Aqua power 

19.30 – 20.15 
uur  

23 

  

24 

Vakantierooster zo-
mervakantie 08.00 -
10.00 uur 

  

25 

Vakantierooster zomervakan-
tie 08.00 -10.00 uur – 

  

Aqua power 

19.45 – 20.30 uur 

26 

Vakantierooster 
zomervakantie 
08.00 -10.00 uur 

  

27 

Vakantierooster zomerva-
kantie 08.00 -10.00 uur 

28 

29 

Vakantierooster 
zomervakantie 
08.00 -09.30 
uur 

Aqua vitaal: 
09.30 – 10.15 
uur 

 Aqua power 

19.30 – 20.15 
uur 

  31 

Vakantierooster zo-
mervakantie 08.00 -
10.00 uur 

        

http://www.zwemschoolborn2swim.nl/agenda/?month=apr&yr=2019
http://www.zwemschoolborn2swim.nl/agenda/?month=jun&yr=2019


BEZETTING KAN-
TOOR: 

Harry (administratie) is op de vol-
gende tijden op kantoor bereik-
baar: 

Woensdag: 09.00 – 15.30 uur 

Telefonisch bereikbaar tussen 16—
18 op werkdagen. 

Dianne is op de volgende tijden op 
kantoor bereikbaar: 

Maandag: 12.00 – 14.00 uur 

Woensdag: 09.00 – 12.00 uur 

Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur (oneven 
weken) 

 

Appen/mailen kan altijd, wij reage-

ren z.s.m.  

VRAGEN? 

Heeft u vragen, opmerkingen, feedback, klachten? Neemt u dan gerust contact met ons op! 

Ons kantoor is niet elke dag bemand, het kan zijn dat uw mail even wat langer onbeantwoord 

blijft, maar wij proberen altijd zo snel mogelijk alle vragen/opmerkingen te behandelen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Born 2 Swim 

Gerry, Tini, Gemma, Dianne, & Harry. 

Postadres:  

Graslanden 25, 8152 HE 

Lemelerveld 

Locatie ‘t Hooge Holt: 

Boslaan 1,  Gramsbergen 

Locatie De Besthmenerberg: 

Besthemerberg 1, Ommen 

Zwemschool Born 2 Swim 
Contact: 

 

Telefoonnummers: 
Dianne: 06-27060215 
Harry:  06-15330832 

E-mailadressen: 
info@zwemschoolborn2swim.nl 

harry@zwemschoolborn2swim.nl 

 

AQUA POWER/VITAAL 

 
Wist u dat u ook bij ons kan komen sporten in het water?! 

Wij bieden 2 vormen aan: Aqua Vitaal & Aqua Power. 

Aqua Vitaal is op maandagochtend van 09.30—10.15 uur en is op een rustig tempo oefe-

ningen doen in het water. (ook geschikt voor revalidatie) 

Aqua Power wordt gegeven op maandagavond van 19.30—20.15 uur en op donderdag-

avond van 19.45—20.30 uur. Het bad is dan gesloten voor andere gasten. Het tempo en 

intensiteit is hoger dan bij Aqua Vitaal. 

Opgeven kan via de website, via de whatsapp bij Dianne of door gewoon te komen ;-)  

Tijdens de Aqua Power is het zwembad gesloten. Tijdens Aqua Vitaal is het bad geopend 

voor 55+ die banen wil zwemmen. 

Wilt u banen zwemmen dan kan dat ook, van 09.00—10.00 uur op maandagochtend & 

op zaterdagochtend van 09.00—10.00 uur, alleen wanneer er iemand van ons aanwezig 

is. Deze uren zijn ook toegankelijk voor 55+ banenzwemmers van de camping. 

Tarieven: 

 

Losse les: € 5,75 

10 ritten kaart: € 51,50 

 

Banen zwemmen: 

Losse entree: € 5,00 

10 ritten kaart: € 40,00 

Betaling: 

Contant/Pin/

Automatische Incasso 


