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    ZWEMKALENDER 
     3e KLEUTERKLAS 

                       2022-2023 
 

 

 

 

 

Kom op tijd naar school! 

Bus om 9.00u 

Kleedkamer in: 9.30u 

Zwemmen: 9.45u-10.15u 

Kleedkamer uit: 10.30u 

Bus om 10.40u 

Terug op school rond 11.00u 
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19 september 2022 

3 oktober 2022 

17 oktober 2022 

14 november 2022 

28 november 2022 

12 december 2022 

9 januari 2023 

23 januari 2023 

6 februari 2023  

6 maart 2023 

20 maart 2023 

17 april 2023  

15 mei 2023  

12 juni 2023 

26 juni 2023  
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HOE JE KLEUTER VOORBEREIDEN? 

 
• Oefen samen met je kind om zich 

zelfstandig aan- en uit te kleden. 

Zelfredzaamheid is belangrijk.  

• Oefen het afdrogen: wij werken met een 

kleine handdoek voor op de grond, zoals 

een badmatje en een grotere handdoek om 

je af te drogen. 

• Voorzien 2 opgeblazen zwembandjes! 

Zorg ervoor dat de zwembanden niet strak 

opgeblazen zijn zodat je kleuter deze zelf 

kan aandoen. (Oefen dit al eens thuis.) 

• Voorzie gemakkelijke kledij, geen 

kousenbroeken, geen spannende jeans. 

• Eventueel schoenen met plakkers. 

• Juwelen laat je best thuis. 
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