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Activiteitenrooster van Pasen tot zomervakantie 2014 
 

 23 april 

Diplomazwemmen: 

 Junior Redder 1-4, 19.45u 

 Zwemmend Redder 2: 20.30u 
Let op: het tweede uur geen zwemles; het derde uur gaat de zwemles 
wel gewoon door 

X 30 april Meivakantie, geen zwemmen 

 
 

7 mei 

 Kijkavond * 
 Proefzwemmen voor  

o Zwem A en B;  
o junior redder 1-2 (onder voorbehoud) 
o inhaalexamens 

Kandidaten: kleren mee! 

 14 mei  

 21 mei  

 28 mei  

 
4 juni  Kijkavond * 

 11 juni 
Diplomazwemmen vanaf 19.45u (Alle lessen gaan gewoon door!): 

 Zwemmend Redder 1-4 

 Lifesaver 1-3 (theorie start om 19.00u) 

 18 juni Oefenen kandidaten zwem A en B om 18.30u 

 25 juni 
Eventueel geen zwemmen vanwege de zwemvierdaagse; houd de 
aanplakbiljetten in de gaten of kijk op onze site: www.nzrb.nl  

 
 

2 juli 

 Kijkavond *  
 Diplomazwemmen  

o 18.30u: A-diploma  
o 19.45u: B-diploma, evt. Junior Redder 1 en 2 en 

inhaalexamens 

 Alle lessen gaan gewoon door. 

 9 juli Zomerdiploma’s vanaf Zwemdiploma B 

☺ 16 juli 

Laatste zwemavond: vanavond gaan we spelletjes doen! 
Deze zijn alleen voor de kinderen. 
 
 
 
Voor verdere belangrijke info: zie achterkant  

X 23 juli Zomervakantie: geen zwemles 

X 3 
september 

Vrij vanwege de kermis 

http://www.nzrb.nl/
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10 

september 
Start nieuwe seizoen 

Kijkavond * 

* In verband met de grote drukte is de kijkavond alleen voor ouders of verzorgers. 

 

 
Opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen schriftelijk vóór 20 augustus 2014 te 
worden gedaan. Dit kan aan de tafel in de Schelft tot 16 juli, daarna per brief (NZRB 
tav mevr. GC Duivenvoorde, Julianaplein 7, 2211 CG Noordwijkerhout) of per mail: 
administratie@nzrb.nl . 
NB: er zijn kosten aan verbonden als u niet op tijd afmeldt. 
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