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Peuterspeelzaal / Peuteropvang
spelend wijs

Wat?
Zwemles in BSO-tijd. De zwemlessen duren 45 minuten.

Waar?
Zwembad De Viergang in Pijnacker.

Wanneer?
Op diverse middagen van 17.30 - 18.15 uur in schoolweken 

en tijdens schoolvakanties. Met uitzondering van de zomer- 

vakantie.

Voor wie? 
Voor BSO-kinderen vanaf 4 jaar.

Groepsgrootte?  
Maximaal 12 deelnemers per zwemgroep.

Kosten?
Kinderopvang SkippyPePijN:

- Reguliere BSO-kosten (geen extra kosten dus).

De Viergang tarieven:

- Kijk voor de actuele tarieven op www.zwembaddeviergang.nl.

Om een ZwemBSO-groep te kunnen starten geldt een minimum  

aantal deelnemende BSO-kinderen.  Kijk voor de actuele zwem-BSO’s 

per locatie op www.skippypepijn.nl.

Haal je 
zwemdiploma
tijdens de buitenschoolse 

opvang!

Informatie



Samenwerking SkippyPePijN en zwembad De Viergang
Iedere week in je vrije uurtjes meegaan naar zwemles. Sommige
ouders vinden het hartstikke leuk, terwijl anderen hun tijd graag
anders besteden. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen dan ook bij
SkippyPePijN tijdens de BSO-tijd hun zwemdiploma halen. Gezellig
samen met vriendjes en vriendinnetjes naar de zwemles. Leuk voor
uw kind en handig voor ouders!

Vaste begeleiding
Uw kind gaat vanuit school of de buitenschoolse opvang onder begeleiding van

één van onze pedagogisch medewerkers naar zwembad De Viergang in Pijnacker.

Na het zwemmen kunt u uw kind tussen 18.15 uur en 18.30 uur ophalen bij het

zwembad.

En kom gerust iets eerder als u een stukje van de zwemles wilt zien!

Gekwalificeerd zwembad en ervaren instructeurs
Zwembad De Viergang is in bezit van de Licentie Zwem-ABC van de Nationale Raad 

Zwemdiploma’s. Daarmee voldoet het aan de nieuwste kwaliteitscriteria om zwem-

les te geven. Gekwalificeerde instructeurs van zwembad De Viergang verzorgende 

lessen. 

Inschrijven en starten
Inschrijven bij de Viergang

Wanneer uw kind 3 jaar wordt, geeft u zelf uw zoon of dochter op voor zwemles  

bij zwembad De Viergang. Uw kind staat dan op de wachtlijst voor zwemles.  

Bij deze inschrijving ontvangt u een Spetterpas, waarmee uw kind op bepaalde  

dagen en tijden gratis kan zwemmen, onder begeleiding van een betalende 

volwassene. Spelenderwijs raakt uw kind zo vertrouwd met het zwembad en het 

water.

Inschrijven bij de zwem-BSO

Als uw kind bij ons naar de buitenschoolse opvang gaat, kunt u bij de pedagogisch 

medewerkers een inschrijfformulier aanvragen voor de zwem-BSO. Er is veel vraag 

naar de zwem-BSO en de groepen zijn bewust klein. Schrijf dus snel in! Soms komt 

het voor dat er op de gewenste dag nog geen plaats is.  Door op tijd in te schrij-

ven bij De Viergang kan uw kind wellicht wel starten op een andere dag onder uw 

begeleiding.

Start zwemlessen

Wanneer uw kind kan starten, neemt De Viergang contact met u op. U ontvangt 

alle benodigde informatie over de lesmethode, lessenkaart, regels en afspraken. 

U kunt dan kiezen om zelf te starten met de zwemles of te wachten tot uw kind 

met de zwem-BSO kan starten. Zodra er plaats is bij de zwem-BSO neemt ook de 

pedagogisch medewerker  contact met u op. Uw kind kan dan wisselen van dag en 

gaat bij de zwem-BSO verder op zijn/ haar niveau.

Veel zwemplezier!

www.zwembaddeviergang.nl      www.skippypepijn.nl


