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Lessenreeks “pinguïns & dolfijnen” op zaterdag om 10u15 

 
Dit zijn onze vervolglessen op de groepen watergewenning, baby- peuter- & 
kleuterzwemmen (met ouderbegeleiding) elke zaterdagvoormiddag. 
Bij de groep Kikkervisjes (zwembewegingen aanleren vanaf 4 jaar) beslissen de lesgevers of 
de kinderen klaar zijn om door te schuiven naar de groep Pinguïns. 
 
Na een lessenreeks bij de Zeepaardjes (vanaf 5 jaar op weekdagen zonder ouderbegeleiding) 
is het ook zeker mogelijk om verder aan te sluiten bij de pinguïns of dolfijnen op zaterdag. 
 

 
De groepen pinguïns & dolfijnen zwemmen op hetzelfde moment en 
schuiven door ifv hun zwemvorderingen gedurende de lessenreeksen. 
 
De lessen zijn op zaterdag van 10u15 tot 11u ZONDER ouderbegeleiding in 
het water. Mama’s of papa’s gaan wel mee naar de groepskleedkamers 
om de kinderen klaar te maken en daar komen de lesgevers de kinderen 
ophalen en terugbrengen na de les. De kinderen blijven bij de groep 
dolfijnen zwemmen tot het behalen van hun 25m brevet. 
 

 
 
Lessenreeks september & oktober 2021: 
Van zaterdag 4 september tot en met zaterdag 30 oktober 2021 
Inschrijven kan voor 7 beurten aan 73€ (geldig voor 9 weken) 

 
Lessenreeks november & december 2021: 
Van zaterdag 6 november tot en met zaterdag 18 december 2021 
Inschrijven kan voor 5 beurten aan 52€ (geldig voor 7 weken) 
 

 Bij elke lessenreeks zijn er 1 of 2 inhaalbeurten voorzien  
 Komen jullie graag de laatste les(sen) toch meevolgen dan is het 6€ per extra beurt 

 
Graag de lessen contant betalen aan de kassa van Aquanimo of storten op rekening van 
Aquanimo, OPGELET NIEUW REKENINGNUMMER BE44 1431 1589 0045!! 
Aandacht: voor elk nieuw toegangsbandje/abonnement vragen we 10€ waarborg (contant). 
 
 

!! Vanaf nu is online inschrijven verplicht per lessenreeks !! 
 
 
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) + 10€ betalen (per schooljaar). 
 

TER INFO: onze “Pinguïns & Dolfijnen” zwemmen ook op weekdagen samen met de 
“Zeepaardjes”, zie info verder op onze website bij “leren zwemmen vanaf 5 jaar”. 

Er is ook een groep dolfijnen in onze “recreatieve zwemclub”. 


