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Lessenreeks “watergewenning” 

 
Lessenreeks januari - maart 2019: 
Van zaterdag 5 januari tot en met zaterdag 30 maart 2019 (13 weken) 
Inschrijven kan per 10 beurten aan 105€ 
 
Lessenreeks maart - juni 2019: 
Van zaterdag 6 april tot en met zaterdag 29 juni 2019 (13 weken) 
Inschrijven kan per 10 beurten aan 105€ 
 

 Bij elke lessenreeks zijn er 3 inhaalbeurten voorzien (OF extra les aan 6€)  
 Deze 10 beurten zijn dus telkens geldig gedurende 13 weken 

  
    Onze baby kwalletjes (3-10 maanden) zwemmen 

van 9u tot 9u30 in de warme lagune 
NIEUW: Onze kwalletjes (10-18 maanden) 
zwemmen van 9u30 tot 10u in de warme lagune 

 
 
De schildpadjes (1,5 - 2,5 jaar) zwemmen  
van 9u30 tot 10u in het golfslagbad 
 
 

Onze eendjes (2,5 – 4 jaar) zwemmen van 10u tot 10u30 
OF van 11u tot 11u30 in het sportbad (tijdstip naar keuze) 

 
 
De kikkervisjes (vanaf 4 jaar) leren (!) zwemmen van 10u30 tot 11u 
OF van 11u30 tot 12u in het sportbad (tijdstip naar keuze) 
 
 
BELANGRIJKE INFO: 
Mama of papa gaat MEE IN HET WATER om samen de zwemles te volgen, het is 30min 
zwemles en dan mogen jullie nog 30min spelen in het recreatiedeel (speelmoment is ENKEL 
en alleen voor bovenstaande 4 groepen op zaterdagochtend). 
!! Eigen zwembandjes meebrengen voor de zwemles !! 
Deze data & prijzen zijn OOK GELDIG voor onze pinguïns & dolfijnen die op zaterdag 
zwemmen van 10u15-11u en onze walvissen & orka’s die zwemmen van 11u15-12u. 
 
!! Graag de lessen contant betalen aan de kassa van Aquanimo !! 
Steeds (éénmalige) proefles mogelijk aan 6€ zonder vooraf te verwittigen. 
Aandacht: voor elk nieuw toegangsbandje vragen we 10€ waarborg (contant). 
 
OPGELET: dit zijn abonnementen, we rekenen geen lidgeld aan maar hierdoor is er geen 
verzekering voorzien. Indien gewenst kan u het invulformulier afdrukken van onze website 
(of vragen aan Sophie), afgeven aan Sophie en 10€ betalen (één schooljaar geldig). 


