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Watergewenning voor onze kwalletjes 

 
Omwille van de veiligheidsmaatregelen kunnen niet al onze lessen 
watergewenning doorgaan maar we hebben beslist om de lesjes van onze 
allerjongste zwemmers, de kwalletjes, toch terug op te starten!! Weliswaar in 
kleinere groepjes en zonder speelmoment na de les!! 

We kunnen deze lessen organiseren vóór openingstijd van het zwembad tussen 9u-10u in 
het recreatiedeel waardoor het besmettingsgevaar zeer beperkt blijft.  
 
 
 

We starten ENKEL met de lessen van volgende 2 leeftijdsgroepen: 
- Baby-kwalletjes (3-4 maand tot max 12 maand) van 9u tot 9u30 OF 9u30 tot 
     10u in de warme lagune (2 groepen) 
- Kwalletjes (10-12 maand tot max 18 maand) van 9u tot 9u45 in het 
     Golfslagbad (1 groep) 

 
 
Lessenreeks september & oktober 2020: 
Van zaterdag 26 september tot en met zaterdag 31 oktober 2020 
Inschrijven kan voor 4 beurten aan 42€ (geldig voor 5 weken) 

 
Lessenreeks november & december 2020: 
Van zaterdag 7 november tot en met zaterdag 19 december 2020 
Inschrijven kan voor 6 beurten aan 63€ (geldig voor 7 weken) 
 

 Bij elke lessenreeks is er 1 inhaalbeurt voorzien  
 Komen jullie graag nog de laatste les meevolgen dan is het 6€ voor die extra beurt 
 OPGELET geen zwemlessen op zaterdag 17 oktober en 28 november 

 
Graag de lessen contant betalen aan de kassa van Aquanimo of storten op rekening van 
AQUANIMO BE42 7512 0194 5754. Dank u wel. 
Aandacht: voor elk nieuw toegangsbandje vragen we 10€ waarborg (contant). 
 
 
 
 

!! Inschrijvingen enkel online mogelijk!! En dit per lessenreeks !! 
 
De inschrijvingen voor november-december zullen starten op dinsdag 3/11. 
 
 
 
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, 
afgeven aan Sophie (kassa Aquanimo) en 10€ betalen (één SCHOOLjaar geldig). 


