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GZC DONK Nieuws
Beste ouders en lesgevers/sters,
Wij hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk mag het zwembad weer open voor iedereen.
Afzwemmen 10 juli
Op zaterdag 10 juli 2021, vanaf 12.30 uur, is er weer afzwemmen. Helaas mogen er ook deze keer
geen ouders bij aanwezig zijn. Wij gaan het afzwemmen weer proberen beschikbaar te stellen via
een livestream. Iedereen die het leuk vindt kan gezellig met ons meekijken via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=7VoTCfjg8Xk
Laatste zwemles zaterdag 10 juli en woensdag 14 juli
Het is alweer zover: de laatste zwemles van het seizoen is aangebroken. Helaas kunnen we dit jaar
niet vrijzwemmen met de ouders, maar wij gaan er deze laatste les natuurlijk iets leuks van maken
voor de kinderen. Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe en zien jullie weer graag terug
op woensdag 1 september en zaterdag 4 september. De kinderen van het doelgroepzwemmen zullen
later beginnen.
Webmaster en geluidsman gezocht
Voor onze commissie zijn we nog opzoek naar wat extra hulp. Om onze website te onderhouden en
de nieuwebrieven te verzorgen zijn wij opzoek naar een tweede webmaster. Deze gaat samen met
de huidige webmaster aan de slag. Deze taak zal niet meer als een paar uur per maand kosten.
Daarnaast hebben wij 3 keer per jaar een afzwemmoment. Voor dit moment zijn wij opzoek naar
iemand die wil helpen om het geluid te verzorgen, zodat alle kinderen de instructies kunnen
verstaan. Ook hulp met de livestream is meer dan welkom! Heb je interesse? Neem dan contact met
ons via het contact formulier! https://www.gzcdonk.nl/contact-zwemles.html
Nieuw snorkel diploma!
De eisen voor het snorkel diploma worden helemaal op de schop gegooid. Vanaf komend jaar zal er
dan ook een nieuw diploma worden geïntroduceerd. Iedereen die interesse heeft om het nieuwe
diploma te behalen kan zich nu al opgeven bij de uurleider.

Het nieuwe jaarplan 2021/2022
Hou de website goed in de gaten want binnen 2 weken staat het nieuwe jaarplan voor het volgende
zwemseizoen op de website! https://www.gzcdonk.nl/jaarplan-zwemles.html
Bedankt!
Bij deze willen wij alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet tijdens dit uitzonderlijke
zwemseizoen bedanken. Zonder jullie inzet hadden wij het allemaal niet rond kunnen werken het
afgelopen jaar. Wij hopen jullie allemaal volgend jaar terug te zien in het zwembad.

Met vriendelijke groet,
De commissie Zwemles.
GZC DONK

