
 

 

 

SCHOOLZWEMMEN OP DE JACOBUSSCHOOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Starttijd Eindtijd Groep Omschrijving 

15-10-2018    Herfstvakantie 

01-11-2018 10.25 11.05 4 Klein bad 

08-11-2018 10.25 11.05 4 Klein bad 

15-11-2018 10.25 11.05 4 Klein bad 

22-11-2018 10.25 11.05 7 Groot bad 

22-11-2018 11.05 11.45 8 Groot bad 

29-11-2018 10.25 11.05 7 Groot bad 

29-11-2018 11.05 11.45 8 Groot bad  

13-12-2018 10.25 11.05 7 Groot bad 

13-12-2018 11.05 11.45 8 Groot bad 

20-12-2018    Kerstviering??? 

22-12-2018    Kerstvakantie 

06-01-2019    Kerstvakantie 

17-01-2019 10.25 11.05 5 Groot bad 

17-01-2019 11.05 11.45 6 Groot bad 

24-01-2019 10.25 11.05 5 Groot bad 

24-01-2019 11.05 11.45 6 Groot bad 

31-01-2019 10.25 11.05 5 Groot bad 

31-01-2019 11.05 11.45 6 Groot bad 

07-02-2019 10.25 11.05 4 Groot bad 

14-02-2019 10.25 11.05 4 Groot bad 

21-02-2019 10.25 11.05 4 Groot bad 

02-03-2018    Carnavalsvakantie 

14-03-2019 10.25 11.05 7 Groot bad 

14-03-2019 11.05 11.45 8 Groot bad 

21-03-2019 10.25 11.05 7 Groot bad 

21-03-2019 11.05 11.45 8 Groot bad 

28-03-2019 10.25 11.05 7 Groot bad 

28-03-2019 11.05 11.45 8 Groot bad 

04-04-2019 10.25 11.05 5 Groot bad 

04-04-2019 11.05 11.45 6 Groot bad 

11-04-2019 10.25 11.05 5 Groot bad 

11-04-2019 11.05 11.45 6 Groot bad 

18-04-2019 10.25 11.05 5 Groot bad 

18-04-2019 11.05 11.45 6 Groot bad 

20-04-2019    Meivakantie 

05-05-2019    Meivakantie 

16-05-2019    Mogelijke inhaaldatum 

23-05-2019    Mogelijke inhaaldatum 



 

 

 
 

Het doet ons een groot plezier om u te kunnen melden dat ook dit jaar het schoolzwemmen op de 

Jacobusschool doorgang zal vinden. Onze vakleerkracht gym, meester Joris, heeft contact opgenomen 

met zwembad de Albatros en zijn netwerk van Sportstage de Kempen gebruikt om met zijn kennis en 

ervaring een plan op te stellen waarbij veiligheid en kwaliteit voorop staan. Op basis van dit plan is 

besloten ook dit schooljaar direct in de tweede week na de herfstvakantie het schoolzwemmen te 

vervolgen. 

 

De inhoud 

Het schoolzwemmen zal dit jaar gehouden worden voor de groepen 4 t/m 8.  

De vorm van schoolzwemmen zal niet diploma gericht zijn, maar zal meer ten doel staan kinderen te 

laten oriënteren op zwemgerelateerde sporten zoals waterpolo, wedstrijdzwemmen, snorkelen, 

ademluchtduiken etc. Ook zal er tijdens de zwemlessen gewerkt worden aan de algehele conditie en 

zullen de zwemtechnieken die reeds zijn aangeboden/aangeleerd tijdens het behalen van het diploma 

worden opgefrist. 

 

De instructeurs 

Het schoolzwemmen zal worden aangeboden door meester Sjoerd Lavrijsen (een gediplomeerde 

zweminstructeur en tevens sportstudent van onze school). Ook zal te allen tijde de groepsleerkracht 

aanwezig zijn tijdens het schoolzwemmen. Regelmatig zal Joris Klerks (gymdocent aan onze school) 

de lessen bijwonen om zicht te houden op zowel de inhoud van de lessen als de sfeer tijdens de 

lessen. In alle opzichten is er dus gedacht aan de veiligheid en kwaliteit van de zwemlessen op onze 

school. 

 

Het rooster 

Alle groepen zullen 6 keer per jaar aan de beurt komen voor de zwemlessen. Dit zal gebeuren in 

twee blokken van 3 lessen (3 weken). In het bijgevoegde schema kunt u zien wanneer de groep(en) 

van uw kind(eren) aan de beurt is (zijn). Dit rooster zal de komende week op de site worden 

geplaatst. 

 

De tijden 

In het rooster vindt u ook de tijden van het schoolzwemmen. De eerste groep zwemt van 10.25 tot 

11.05 uur en gaat daarna met de leerkracht terug naar school. We hebben rekening gehouden met 

de eindtijd van 11.45 uur van de laatste groep, zodat kinderen op het einde van de schooltijd klaar 

zijn met omkleden en pauze kunnen houden.  

 

Vragen 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan vernemen we dat graag. Dat kan via meester Joris 

per mail op: jklerks@kempenkind.nl of door hem persoonlijk aan te spreken op de donderdagen 

dat hij de gymlessen op onze school aanbiedt. Ook kunt u zich natuurlijk wenden tot de leerkracht 

van uw kind. 

 

Met spetterende sportieve groet, Ouderraad en team Daltonbs. Jacobus 
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