VITA ZWEMSCHOOL, DAAR KRIJG JE ENERGIE VAN
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De leerlijn bestaat uit 5 fases.

OUDER-KIND ZWEMMEN (Adviesleeftijd: 6 maanden-4 jaar)
Je wilt je kindje al van jongs af aan gewend maken aan water, want spelen en plonsen is oh zo leuk, maar dan liefst wel
op een veilige manier. Schrijf dan nu in op de Vita Zwemschool voor Mini’s. 1 ouder/kind gaat mee in het water

BABYZWEMMEN (6maanden-1,5 jaar)
» Ik kan samen met mama/papa onder de douche gaan
» Ik kan naar een voorwerp grijpen in het water
» Ik kan de beentjes op en neer bewegen
» Ik kan drijven op buik en rug
Als (groot)ouder (1 per kind) ga je mee in het water om je
kindje te begeleiden.
4 lessen van 30 min (1x/week)
Gemiddeld 8 kinderen/groep
Kostprijs € 35,00
(dit is steeds incl. zwembrevet en inkomticket)

zwemschoolmol@vitagroep.be
www.vita-denuyt.be
014 39 19 30
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De leerlijn bestaat uit 5 fases.

OUDER-KIND ZWEMMEN (Adviesleeftijd: 6 maanden-4 jaar)
Je wilt je kindje al van jongs af aan gewend maken aan water, want spelen en plonsen is oh zo leuk, maar dan liefst wel
op een veilige manier. Schrijf dan nu in op de Vita Zwemschool voor Mini’s. 1 ouder/kind gaat mee in het water

PEUTERZWEMMEN (1,5jaar-2,5 jaar)
» Ik spring in het water met twee helpende handjes
» Ik spring op en neer in het water met twee helpende
handjes
» Ik stap door het water op verschillende manieren
» Ik durf mijn mond onder water houden
» Ik kan drijven op buik en rug met hulp
Als (groot)ouder (1 per kind) ga je mee in het water om je
kindje te begeleiden.
4 lessen van 30 min (1x/week)
Gemiddeld 8 kinderen/groep
Kostprijs € 35,00
(dit is steeds incl. zwembrevet en inkomticket)

zwemschoolmol@vitagroep.be
www.vita-denuyt.be
014 39 19 30
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De leerlijn bestaat uit 5 fases.

OUDER-KIND ZWEMMEN (Adviesleeftijd: 6 maanden-4 jaar)
Je wilt je kindje al van jongs af aan gewend maken aan water, want spelen en plonsen is oh zo leuk, maar dan liefst wel
op een veilige manier. Schrijf dan nu in op de Vita Zwemschool voor Mini’s. 1 ouder/kind gaat mee in het water

UKKEPUKZWEMMEN (2,5jaar-4 jaar)
» Ik spring in het water met twee helpende handjes
» Ik spring op en neer in het water
» Ik stap door het water op verschillende manieren
» Ik durf met mijn mond bellen blazen in het water
» Ik maak een ster op mijn rug met hulp
Als (groot)ouder (1 per kind) ga je mee in het water om je
kindje te begeleiden.
4 lessen van 30 min (1x/week)
Gemiddeld 8 kinderen/groep
Kostprijs € 35,00
(dit is steeds incl. zwembrevet en inkomticket)

zwemschoolmol@vitagroep.be
www.vita-denuyt.be
014 39 19 30

