Info Schoolzwemmen
Purmerend, 1 september 2016
Vorig schooljaar heeft u de mogelijkheid gekregen om uw kind op te geven voor het
schoolzwemmen. In juli werd duidelijk dat het schoolzwemmen op ‘t Carrousel door kon
gaan. Dus dit schooljaar gaan we dan ook beginnen en wel volgende week dinsdag (6
september). In totaal zijn er 57 leerlingen aangemeld om hun A, B en/of C diploma te halen.
Hieronder hoop ik antwoord te kunnen geven op de meest gestelde vragen van de afgelopen
dagen.
Wanneer gaat mijn kind schoolzwemmen?
Op dinsdag 6 september start het schoolzwemmen en dit zal vervolgens doorgaan tot aan de
zomervakantie. De leerlingen vertrekken van school om 12.15 naar het zwembad. Om 12.45
begint de zwemles die tot 13.30 duurt. Na het aankleden komen de kinderen terug op school
rond 14.00.
Hoe komt mijn kind naar het zwembad?
Om alle leerlingen veilig naar het zwembad te vervoeren is contact gezocht met
busmaatschappij Oostenrijk. Zij kunnen 49 personen vervoeren in één bus. Daarom is er ook
contact gezocht met taxibedrijf Ruiter en juf Vera zal ook rijden om de overige personen
veilig te vervoeren. Er zullen dus twee bussen (1 grote en 1 kleine bus) komen en 1 auto.
Wie begeleidt mijn kind?
Met de leerlingen gaan 3 leerkrachten ( juf Vera, juf Yvonne en juf Maaike) en 2 ouders mee.
Ook uw hulp kunnen we goed gebruiken. Als u ook een keer (of meerdere keren) mee zou
willen helpen, geef dit dan door aan juf Maaike of bij de directeur. De leerkrachten en
ouders zullen de kinderen helpen met omkleden. De leerkrachten zullen bij het
schoolzwemmen zitten, omdat zij gedeelde verantwoordelijkheid hebben met de
zweminstructeurs.
Hoe gaat het met de betaling van het schoolzwemmen?
Bij de aanmelding van uw kind voor het schoolzwemmen, bent u ook akkoord gegaan met
een ouderbijdrage voor het zwemmen van €25,00 per maand (max. 10 maanden in het
schooljaar).
Achter de schermen zijn ouders van de medezeggenschapsraad druk bezig geweest met het
regelen van machtigingen om deze bedragen te kunnen innen, dit is bijna rond. Binnenkort
ontvangt u een machtigingskaart waarmee u ons machtigt om €25,00 per maand
automatisch van uw bankrekening af te schrijven.

Als u liever het gehele jaar in 1 keer zou willen betalen kan dit ook door €250,00 (10 x
€25,00) over te maken op: NL07RABO3665 4448 53 t.n.v. Oudervereniging obs ’t Carrousel
te Purmerend, vergeet hierbij niet de naam van uw kind te vermelden.
Mensen die gebruik maken van de M€€rDoen-regeling kunnen deze ouderbijdrage vergoed
krijgen via de gemeente. Het bedrag wordt dan overgemaakt op een door u opgegeven
(IBAN)rekeningnummer. Met de school maakt u afspraken over de betaalwijze aan school.
Heeft u nog vragen m.b.t. betaling, kunt u deze stellen aan de directeur.
Kan ik mijn kind nog opgeven?
Helaas is het niet meer mogelijk om uw kind op te geven voor het schoolzwemmen. U kunt
wel bij de leerkracht aangeven dat u interesse heeft, zodat uw kind op de zwemlijst van
volgend schooljaar komt te staan.
Nog even dit
Zou u er rekening mee willen houden dat de kleding van uw kind makkelijk aan- en uit te
trekken is (bijv. geen panty of legging)?

Met vriendelijke groeten,

Team schoolzwemmen
‘t Carrousel

