Zwemles vanuit de Wasko BSO’s
Goed nieuws!
Het is mogelijk vanuit
onze BSO’s naar
zwemles gebracht te
worden.
Dat scheelt in rennen en
vliegen voor de ouders en is gezellig
voor de kinderen (want ze zijn meestal
niet de enige)

Hoe werkt dat precies?
 Vanaf 4 jaar kan je kind ingeschreven worden bij Sportcentrum Papendrecht
voor het ABC zwemmen van de gemeente. Geef bij de inschrijving aan dat
hij of zij na de watergewenning doorgaat met zwemles vanuit de BSO.
 Zodra er plek is in de les ‘watergewenning’ wordt je benaderd vanuit het
zwembad met de boodschap hij/zij naar zwemles mag komen.
De watergewenning begeleid je als ouder/verzorger zelf.
 Zodra watergewenning is afgerond kunnen de kinderen, als er plaats is,
overstappen naar zwemles via de Wasko BSO (voor het A diploma).
 Als dat duidelijk het geval is neem je contact op met
klantenservice van Wasko (klantenservice@wasko.nl of 078-6157165) en
geef je aan: per wanneer zoon/dochter mag starten met de zwemles
op welke dagen je kind gaat zwemmen. Maandag & donderdag of dinsdag &
vrijdag. (Andere
combinaties zijn niet
mogelijk)
 Geef dit ook door aan de
medewerkers op de BSO
en i.degoeij@wasko.nl.
Vaak is het erg kort van te
voren bekend dat je kind
door kan en zo
voorkomen we dat het
misloopt.

Praktisch:
 De kinderen worden bij hun eigen
BSO opgehaald en naar het
zwembad gebracht. De tas met
zwemspullen gaat dus ’s ochtends al
mee naar school en vervolgens naar
de BSO.
 Een pedagogisch medewerker zorgt
dat de kinderen omgekleed worden
en begeleiden ze naar het zwembad
tot de zwemdocent het overneemt.
 Daarna is de pedagogisch medewerker
aanwezig in de hal als aanspreekpunt.
 Ouders/verzorgers zijn er vóór 18.00
uur begeleiden zelf bij het afdrogen en
aankleden.
 De persoonlijke zwempas waar het
saldo aan zwemtegoed opstaat is in
bewaring bij de pedagogisch medewerker.
Zij geeft op tijd aan wanneer er weer
opgewaardeerd moet worden.

Kosten
 De kosten voor de Wasko BSO zwemles begeleiding en vervoer zijn 10 euro
per maand voor 1x zwemmen per week en 20 euro voor 2x zwemmen per
week. Deze kosten komen automatisch op de maandelijkse factuur.
Eén dag BSO zwemmen
Eventueel is het mogelijk om 2x
per week te zwemmen waarvan 1
dag vanuit de BSO en de andere
dag door jezelf wordt begeleid.
Als dit het geval is, geef dit dan
goed aan zodat er niet teveel
kosten in rekening gebracht
worden.
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