Open huis ( 5- 11 jaar)
KNZB Sterrenplan
zwembad De Aquarena
vrijdag 8 september
Op vrijdag 8 september 2017 houdt De
Waar en Wanneer en wat kost het?
contributie van het KNZB - Sterrenplan
Kikker van 16.00 – 17.30 uur open huis in De
bedraagt € 18,50* per maand. Het Sterrenplan
wordt vanaf 15 september a.s. iedere
zwembad De Aquarena
Op deze middag kunnen kinderen uit het
basisonderwijs (met min. A diploma) gratis
kennismaken met het KNZB Sterrenplan.
Wil jij worden als Ranomi Kromowidjojo, Marrit
Steenbergen, Sebastiaan Verschuren, Ferry
Weertman of gewoon sportief lekker plezier hebben
in het water, kom dan om 16.00 uur naar de
Aquarena en neem je zwemkleding en je vriendjes
mee.

vrijdagmiddag van 16.45 tot 17.30 uur gegeven in
zwembad De Aquarena aan de Angelsloërdijk 31
te Emmen. Bij grote belangstelling, zal er nog een
tweede groep ingepland worden op vrijdagmiddag
van 16.00 tot 16.45 uur.
(*excl. eenmalige administratiekosten van € 10.00
en kinderen geboren na 2007 betalen € 21,50 per
maand)

Wat houdt het KNZB Sterrenplan in?

Kan je op 8 september niet komen?
Kom dan op 15 september een
proefles meezwemmen!

Het Sterrenplan biedt aan de kinderen uit het
basisonderwijs (5 - 11 jaar) de mogelijkheid om op
een aantrekkelijke wijze kennis te maken met de
zwemsport, t.w. waterpolo, wedstrijdzwemmen,
schoonspringen en synchroonzwemmen. Met alleen
je A diploma kun je al meedoen.
Het Sterrenplan start op vrijdag 8 september
aanstaande en duurt tot en met 16 juli van het
volgende jaar. Om de ca. 10 weken is er een toets.
Deze toets is bedoeld om jouw vorderingen zichtbaar
te maken. Slaag je voor de toets, dan krijg je een
toetscertificaat en een sticker om op de Sterrenplan
poster te plakken. Deze schitterende poster voor op
je kamer, ontvang je bij de eerste toets.
De lessen worden gegeven door gediplomeerde
trainers of door trainers die de nodige ervaring
hebben in de genoemde takken in de zwemsport. De
speelse manier van lesgeven, de grote variatie aan
oefenvormen en vooral het plezier in het zwemmen,
maken het Sterrenplan al 25 jaar tot het
succesnummer van dé zwemvereniging van Emmen.

Inschrijven of meer info op:
www.dekikker.org

Voor meer informatie en (voor)aanmelding kunt u
contact opnemen met:
Edith Sterken tel. 06-46596122
email: info@dekikker.org
Sandra Banus tel. 06-28325662
email: info@deikker.org
Jurgita Siustaite tel. 06-41232882
email: info@dekikker.org

Zwemmen bij

De Kikker!

www.facebook.com/dekikkeremmen

info@dekikker.org

