Beste ouders,
De hele zomervakantie (van maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus) kunt u bij ons
zwemmen in zwembad Het Mineraal in Almere.
De zomervakantie is bij uitstek de tijd om wat extra lessen te volgen, om zo de
continuïteit in de zwemlessen te houden en na de vakantie in een hoger niveau terecht
te komen. Of je diploma te halen want we zwemmen elke week af.
We starten in de vakantie ook met nieuwe beginnersgroepen.
Dit is ons vakantie aanbod!
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Intensief zwemlessen voor het A, B en C diploma
Snelcursus
Afzwemmen (elke week)
Snorkelclinic
Banen zwemmen
Familie zwemmen
Oefen zwemmen
Aquafitness
(met kennismakingskorting)
Ouder- en kindzwemmen
(met kennismakingskorting)

Geef je op in het zwembad, bel ons via 0294-416017 of mail ons via
info@hetmineraal.nl
Erik Siemons

Intensief zwemlessen voor het A, B en C diploma
Deze zwemlessen worden elke zaterdag gegeven in groepjes van 3 à 4 kinderen. Privélessen
zijn ook mogelijk. Voor kinderen en volwassenen. Op aanvraag kunnen we ook doordeweeks
lessen voor u inplannen.
Snelcursus
Elke week van de zomervakantie organiseren wij de snelcursus. Er zijn 4 lesdagen van 9.00 tot
12.00 uur. Elke snelcursus sluiten wij af met een afzwemfeest. Dit kan zijn voor het kikker
diploma Brons, Zilver of Goud of voor het A, B of C diploma.
Week 28
Week 29
Week 30
Week 31
Week 32
Week 33

1e snelcursus van 06-07-2015 t/m 10-07-2015
2e snelcursus van 13-07-2015 t/m 17-07-2015
3e snelcursus van 20-07-2015 t/m 24-07-2015
4e snelcursus van 27-07-2015 t/m 31-07-2015
5e snelcursus van 03-08-2015 t/m 07-08-2015
6e snelcursus van 10-08-2015 t/m 14-08-2015

Snelcursus: 1 week
Snelcursus : 2 weken

€ 280,=
€ 525,=

Afzwemmen (elke week)
Elke vrijdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur wordt er afgezwommen voor het
ABC diploma. Mocht uw kind in de vakantie aan de afzwemeisen voldoen, mag hij/zij meedoen.
Snorkelclinic
Deze snorkelclinic is voor jong en oud. Ouders kunnen ook samen met hun kinderen de clinic
volgen. Leer in 3,5 uur snorkelen en zwemmen met zwemvliezen, dit alles afgesloten met een
snorkelcertificaat. Iedere cursist krijgt een siliconen duikbril met snorkel cadeau.
De kosten voor de snorkelclinic bedragen € 75,= per persoon.
Banen-, familie- en oefenzwemmen
Kom in de vakantie lekker met de hele familie zwemmen en oefenen. Of baantjes zwemmen.
Zie www.hetmineraal.nl voor de openingstijden en -dagen.
Entree € 3,50 per persoon of kaart voor 10 entrees € 30,=
Aquafitness
Elke maandag- en woensdagavond geeft Marlies de aquafitnesslessen in zwembad Het
Mineraal. Ouders van kids die bij ons zwemles volgen, krijgen 50% kennismakingskorting.
19.00 – 19.45 uur
aquavaria
19.45 – 20.30 uur
aquarobics
20.30 – 21.15 uur
aquabootcamp / -combat
Kosten per les: € 7,50
Met korting kost de eerste les € 3,75
In de zomervakantie zijn er gewijzigde openingstijden en –dagen.
Check de website www.hetmineraal.nl
Ouder- en kindzwemmen
Elke dinsdag- en vrijdagochtend geeft Esther de ouder- en kindzwemlessen voor kids van 0 tot
4 jaar in Het Mineraal. Op woensdagochtend geeft Erik deze lessen op IJburg. Kom een keer
meedoen en krijg 50% korting bij de eerste les. Zie voor de openingstijden onze website.
In de zomervakantie zijn er gewijzigde openingstijden en –dagen.
Check onze website: www.hetmineraal.nl of www.zweminstituut-siemons.nl
Fijne vakantie!

