
G I S T E L S E  Z W E M S C H O O L  

N I E U W S B R I E F  1 1  –  E I N D  M A A R T  2 0 2 1  

  

 

We volgen de coronamaatregelen steeds op de voet 

en passen ons aan waar nodig. Bij veranderingen 

brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte. 

 
 

P A A S S T A G E  

We zijn heel dankbaar voor jullie enthousiasme voor de 
paasstage. Deze was na een uurtje inschrijven reeds volzet. 
Gisteren werden er helaas nieuwe maatregelen aangekondigd 
door de overheid in verband met jeugdkampen. We wachten 
momenteel op een antwoord van stad Gistel in welke mate we 
ons kamp zouden moeten aanpassen. We brengen jullie hier zo 
snel mogelijk van op de hoogte.  

B R E V E T   

In de week van 22 maart zal in de les tijd worden vrijgemaakt om 
een brevet te zwemmen. Dit zal enkel zijn voor de kinderen die 
een uur les krijgen. Mogen we vragen om op voorhand al eens na 
te denken over welke afstand je kindje wenst te zwemen? Er is 
een mogelijkheid om maximaal 1500m te zwemmen. Indien men 
reeds een brevet heeft kan men er ook voor kiezen om 
bijvoorbeeld het brevet te zwemmen in crawl (bv: 800m). Na het 
afleggen van het brevet zal de les verder gaan. In de week van 31 
mei zal er nog een mogelijkheid zijn om een brevet te zwemmen. 
Alle kinderen zullen dan aan bod komen.  

P A A S V A K A N T I E  

In de paasvakantie zal de normale werking van de zwemschool 
niet doorlopen. Dit omdat het zwembad dan meer toegankelijk is 
voor het publiek. Indien je nog een abonnement hebt is het dan 
zeker mogelijk om deze op te gebruiken voordat het zwembad 
sluit.  
 
 

! Definitieve sluiting ! 

Het stadsbestuur heeft ons bevestigd dat 

het zwembad definitief sluit op 1 juli 2021. 

Na de paasvakantie zullen we beslissen over 

de toekomst van de Gistelse Zwemschool.  

Op dit moment zijn we de verschillende 

pistes aan het afwegen en bekijken we de 

mogelijkheden. 

 

 

 

➔ Indien je een document van de 

mutualiteit indient kun je tot 15 euro 

lidgeld terugkrijgen. Dien dus gerust je 

blaadje in, dit mag gerust via onze e-

mail! Dit wordt ingevuld terugbezorgd 

via de post.  

 

➔ De paasvakantie start op 5 april tot 18 

april. Dit wil zeggen dat er op zaterdag 

3 april wél nog zwemles is.  

 

➔ Donderdag 21 mei en maandag 1 juni 

is Zomerloos gesloten. Dit betekent 

dat er hierdoor geen zwemlessen 

kunnen doorgaan.  
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H A N D D O E K E N  

We hebben nog handdoeken van de Gistelse Zwemschool 
beschikbaar. Heb je interesse in een grote, zachte badhanddoek? 
Geef ons dan gerust een seintje. (kostprijs:  €10 per handdoek)  
 

 

 


