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Lessenreeks “schoolslag” op zaterdag om 11u15 

 
Dit zijn onze vervolglessen op het “kleuterzwemmen / leren zwemmen” na het behalen van 
een 25m brevet!! Het is een vaste lessenreeks elke zaterdagochtend. 
 

Walvissen    Orka’s 
 
 
 
 
 
 
Kinderen die hun brevet 25m schoolslag hebben kunnen behalen starten bij de groep 
walvissen!! Hier gaan ze hun zwemstijl onderhouden en nog verbeteren. Kunnen ze perfect 
overzwemmen en zelfs heen en terug, hebben ze leren duiken van de boord, zwemmen de 
walvissen ook met gemak op hun rug, dan kunnen ze doorschuiven naar de groep orka’s!! 
Het zijn de lesgevers die beslissen wanneer kinderen hier klaar voor zijn. 
Bij de groep orka’s blijven onze zwemmers bijleren zoals o.a. de aquatische ademhaling. 
 
Walvissen & orka’s zwemmen op zaterdag van 11u15 tot 12u in 2 aparte groepen. 
(Hier ook zonder ouderbegeleiding in het water en zonder speelmomenten na de zwemles 
net zoals bij de pinguïns & dolfijnen, dit in tegenstelling tot de allerjongste groepen) 
 
 
Lessenreeks maart-april 2022: 
Van zaterdag 12 maart tot en met zaterdag 7 mei 2022 
Inschrijven kan voor 7 beurten aan 73€ (geldig voor 9 weken) 

 
Lessenreeks mei-juni 2022: 
Van zaterdag 14 mei tot en met zaterdag 25 juni 2022 
Inschrijven kan voor 6 beurten aan 63€ (geldig voor 7 weken) 

 
 

 Bij deze lessenreeks(en) zijn er 1 of 2 inhaalbeurt(en) voorzien 
 Komen jullie 1x of 2x niet dan kan je deze les(sen) inhalen op het einde van de reeks 
 Komen jullie graag alle lessen meevolgen dan betalen jullie 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 (geldig tot eind juni ‘22). 
 

 
TER INFO: Walvissen & orka’s zwemmen ook meermaals per week in onze 
zwemclub, zie info “recreatieve zwemclub” op onze website… 


