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Van 24 december (12.00 uur) t/m 9 januari 2022 is er VAKANTIE.

BIJZONDERE SINT – KERST – OUD&NIEUW
Helaas zijn er nog steeds bepalingen van kracht; met mondkapje binnen komen / QRcode en ID
bij je / altijd rekening houden met elkaar / 1,5 meter afstand houden en natuurlijk; niet komen
als je klachten hebt; zelf of in het gezin.
Gelukkig zijn er nog een aantal zaken - zoals sporten/bewegen - die door mogen gaan. Zo kon er
afgelopen zaterdag afgezwommen worden voor Diploma A en Diploma B; het was
erg gezellig – allemaal van harte!
Voor de Kerstvakantie weten we nu nog niet wat de invulling met Vrij-zwemmen en
Fitness vrij-trainen kan zijn. Zodra we meer weten geven wij het door.
#De groepslessen gaan niet door.
➔Gezond blijven – FIT worden/blijven is een belangrijk goed.
Neem in het komende jaar vrienden/kennissen mee om kennis te maken met onze
sporten; bij de meeste lessen is ruimte voldoende om veilig te kunnen sporten/bewegen.
Als de groep al groot is – neem dan geen nieuwe mensen mee.
Samen moeten we er doorheen en er het beste van maken;
➔Fijne Feestdagen en een gezond & sportief NieuwJaar.

ZWEMLES VOOR KINDEREN MET KARAKTER
Bij de sportschool is er op maandag (en momenteel ook op dinsdag) bij Juffrouw Lia een speciale groep
voor kinderen met Karakter. Bij deze zwemles zijn er minder kinderen in het zwembad en de
ouders/begeleiders doen ook mee.
➔Ook belangstelling; schrijf je in & Geef het door aan vrienden en bekenden.

➔ VERJAARDAGS FEESTJE: in het zwembad - op de mat - in de zaal
Regelmatig krijgen we de vraag of er een judo - karate – zelfverdediging - fitness of een zwemfeestje
mogelijk is bij de sportschool?
Natuurlijk is dat mogelijk; tijden en prijzen in overleg. Stuur een email of bel 06 27484587.
Wij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram; Neem een kijkje – stuur het door & Heb je zelf
iets leuks te melden – We horen het graag; geef maar door. www.sportschool-venendaal.nl
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