“De zwemjuffen zwemmen gewoon mee,

“Hierna wil ik mijn C ook graag halen

“Zwemmen is gewoon leuk om te doen”
“Zwemles is leuk en vindt mama ook
belangrijk met al die sloten om ons heen. Ik
wou alleen voor zwemdiploma A gaan en na
twee jaar had ik die eindelijk, want ik zwom
te netjes door soms te zacht me armen en
benen dicht te doen.
Ik ben toch doorgegaan voor zwemdiploma
B en na 6 weken mag ik daar nu ook voor
afzwemmen. Van juf Marian heb ik les
gehad voor A en van juf Henny voor B. Ze
zijn alle twee even lief, streng en spontaan.

en daarna zwemvaardigheid”
“Ik vind zwemles bij Zwembad
Campanula heel leuk. Ik ben nu bezig
voor mijn B-diploma en kan al
tonnetje rollen, door het gat duiken,
paaltje recht in het water en
omdraaien, rugslag, schoolslag,
borstcrawl en nog heel veel meer.
Maar het leukste vind ik duiken.
Hierna wil ik mijn C ook graag halen
en daarna zwemvaardigheid”

DIKKE KUS XXXXXXX
P.S. Zwemmen is gewoon leuk om te doen. “

wat is dat prettig voor de kinderen!”
“Is het vandaag woensdag mama? YES
zwemmen! Dus dat zegt al genoeg over
hoe Jimmy de zwemlessen vindt. Het
leukste blijft voor en na de zwemles even
lekker vrij zwemmen. Maar ook door het
gat heen duiken, vindt Jimmy helemaal
leuk.
Wat een verschil met vroeger. De
zwemjuffen zwemmen gewoon mee, wat
is dat prettig voor de kinderen. Wat mij
ook verbaasd is dat ze alle namen
onthouden, ook van jaren terug. Bedankt
dat ze ook Jimmy weer hebben leren
zwemmen.”

Guido over zwemles
bij Zwembad Campanula
Merel over zwemles
bij Zwembad Campanula

Voor de kinderzwemlessen geldt ongeveer een wachttijd
van 1 jaar. Neem contact met ons op om in te schrijven.
Campanula rekent geen inschrijfkosten.

Sandra over de zwemles
van haar zoon Jimmy

les bij Zwembad Campanula heel leuk.
Ik ben nu bezig voor mijn B-diploma en
kan al tonnetje rollen, door het gat
duiken, paaltje recht in het water en
omdraaien, rugslag, schoolslag,
borstcrawl en nog heel veel meer. Maar
het leukste vind ik duiken. Hierna wil ik
mijn C ook graag halen en daarna
zwemvaardigheid.”

