Informatie van ZwemCentrum Zuidhorn

ZwemCentrum Zuidhorn is in maart 2013 geopend en is sindsdien een begrip geworden
in de regio. Op dit moment zwemmen ruim 1.200 kinderen wekelijks bij ons voor hun
A, B of C diploma. Hiermee zijn wij de grootste zwemschool van noord Nederland.
Sfeervolle ambiance, kwaliteit en persoonlijke benadering zijn de belangrijkste bouwstenen voor de
succesformule van ZwemCentrum Zuidhorn. Het bad heeft een temperatuur van minimaal 32,5ºC,
waardoor het uitstekend geschikt is voor kinderen, senioren, revalidatie en minder validen. Tevens
beschikt dit zwembad over een sfeervolle Grand Café. Met een zwemlesconcept ontwikkeld door
pedagogen, gedragswetenschappers, kinderpsychologen, fysiotherapeuten en ervaren zwemdocenten
is ZwemCentrum Zuidhorn een voorloper in de zwembadbranche.
Stelt u eens voor dat zwemles niet meer alleen saai banenzwemmen is maar een echt unieke beleving.
Door de persoonlijke en creatieve aanpak van onze lesgevers maken wij van zwemles een
onvergetelijke en plezierige ervaring. Uw kind gaat met veel enthousiasme naar de zwemlessen, zodat
hij of zij zichzelf al snel kan redden zowel rondom het huis als bij recreatief zwemmen. Daarom zijn de
zwemlessen een belangrijk moment in het leven van elk kind.
Doordat zwemlessen een belangrijke gebeurtenis zijn in het leven van uw kind, is het onze taak om
van iedere zwemles weer een unieke beleving te maken. Hierdoor creëren wij leuke herinneringen die
uw kind een leven lang bij zullen blijven.
Elk kind is uniek en daar zit juist onze kracht. Wij zijn ervan overtuigd dat door de juiste aandacht elk
kind boven zichzelf uit kan stijgen. Daarom krijgt uw kind elke week weer een les die precies aansluit
op zijn niveau. Wij laten kinderen veel zelf ontdekken. Zo komen wij er achter waar de
aandachtspunten liggen. Alle kinderen krijgen elke week individueel les binnen onze kleine lesgroepen.
Wij creëren een rustige leeromgeving. Door te werken met kleine groepjes van 4 tot 6 kinderen
kunnen wij uw kind veel aandacht geven. De vertrouwensband tussen uw kind en de lesgever is van
groot belang. Daarom zetten wij veel in op verbondenheid. Uw kind zal daarom ook zoveel mogelijk bij
1 lesgever zwemmen. De lesgever is altijd in het water en de afstanden tussen de kinderen klein. Dit
zorgt voor overzicht en veiligheid.
Wij hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie geïnvesteerd in ons prijswinnend lesconcept. Ons
streven is dat uw kind zich kan redden als hij of zij in het water valt. Het gaat daarom niet meer om de
allermooiste zwemslag, maar om zelfredzaamheid. Zo gaan de kinderen vanaf de eerste les al
oefeningen doen ten opzichte van survival en onderwater oriëntatie.
Waarom kiezen voor ZwemCentrum Zuidhorn
Direct van start (geen wachtlijsten)
7 dagen per week zwemles
Les in zeer kleine groepen
Maatwerk en intensieve begeleiding
(4 tot 6 kinderen per groep)
Erkend en deskundig (ENVOZ)
Instructeur altijd in het water
Water temperatuur minimaal 32,5°C
Geen agressief chloor maar
zoutelektrolyse
Maandelijks afzwemmen in eigen bad

Winnaar "beste zwemconcept van
Nederland"

De kosten voor de zwemlessen
De kosten voor de zwemlessen bedragen € 40,95 per maand. De kinderen die lessen volgen vanuit de
BSO kunnen gebruik maken van een gratis zwemvestje die ZwemCentrum Zuidhorn beschikbaar stelt.
Eventueel kunt u ook een eigen zwemvest aanschaffen à € 50,-.
Mocht u interesse hebben in BSO zwemlessen dan kunt dit kenbaar maken bij Kids First COP groep.

