BABY-‐PEUTER-‐KLEUTER  ZWEMMEN    
    
Voor  de  meeste  kinderen  bestaat  er  geen  grotere  pret  dan  waterpret  en  in  
ons  waterrijke  Nederland  kun  je  dus  niet  vroeg  genoeg  beginnen  met  
zwemmen.    
Zwemmen  is  daarnaast  voor  zeer  jonge  kinderen  een  activiteit  welke  op  hun  
lijf  geschreven  is.  In  het  water  kan  de  natuurlijke  bewegingsdrang  uitstekend  
geuit  worden  en  water  nodigt  hen  uit  om  velerlei  zaken  te  ontdekken  en  te  
ondernemen.  Ouder  en  kind  gaan  als  het  ware  op  ontdekkingsreis  in  lekker  warm  water,  
onder  leiding  van  een  deskundige.  Baby-‐,  peuter-‐  en  kleuterzwemmen  heeft  tot  doel  om  het  
kind  watervrij  te  maken  en  uiteindelijk  te  komen  tot  de  beginselen  van  het  leren  zwemmen  
en  te  overleven  in  water.  Natuurlijk  is  de  activiteit  een  unieke  gelegenheid  om  samen  iets  te  
doen  en  anderen  te  ontmoeten.  De  lessen  voor  ouder  en  kind  kennen  een  vaste  structuur.  
Zo  wordt  bijvoorbeeld  op  vaste  momenten  gezongen  om  uw  kind  vertrouwd  te  maken  met  
de  accommodatie,  de  begeleiding,  de  materialen  en  anderen.  Daarnaast  zijn  contactvormen,  
weerstandsvormen,  glij-‐  en  springvormen,  drijfvormen  en  primitieve  zwemvormen  
wezenlijke  onderdelen  van  de  les.  Periodiek  vindt  diplomazwemmen  plaats  waarbij  ieder  
kind  wordt  beloond.  
  Tot  slot  is  baby-‐  peuter-‐  en  kleuterzwemmen  een  goede  voorbereiding  op  de  lessen  voor  het  
diploma  ABC  
  
WAT  IS  HET?  
Baby-‐,  Peuter-‐  en  Kleuterzwemmen  is  een  leuke  activiteit  voor  ouder  en  kind  en  richt  zich  op  
het  watervrij  maken  van  het  kind,  op  vormen  van  overleven  en  de  eerste  beginselen  van  het  
leren  zwemmen.    
  
VOOR  WIE  IS  HET?    
Baby-‐,  Peuter-‐  en  Kleuterzwemmen  is  bedoeld  voor  kinderen  vanaf  5  maanden  tot  4,5  jaar.    
  
WANNEERZIJN  DE  LESSEN?  
Woensdag  van  9.00  -‐  11.00  uur.  (Ouder  en  kind)  
Donderdag  van  9.00  -‐  11.00  uur.  (Ouder  en  kind)  
Vrijdagmiddag  tussen  13.30  -‐  15.00  uur.  (Kleuterzwemmen)  
    
Alle  groepen  hebben  30  minuten.  les.  
  
TARIEVEN  KUNT  U  VINDEN  OP  WWW.KWEKKELSTIJN.NL  
  

