
 
 
Beste ouder(s), 
  
 
Zoals jullie misschien al vernomen hebben in de loop van vorig schooljaar of op de 
terugkomdag wordt ons schoolzwemmen ingericht op een andere manier. Het 
zwembad te Wielsbeke is niet meer beschikbaar voor onze school waardoor we dit 
jaar moesten uitwijken naar andere openbare zwembaden. Het zal in het begin een 
beetje zoeken worden. We hebben minder zwemtijd. De leerlingen zullen echter 
steeds twee lestijden lichamelijke opvoeding krijgen per week. 
 
 
Voor het 1ste leerjaar hebben we om praktische en organisatorische redenen 
gekozen om geen schoolzwemmen te organiseren. Bedoeling is dat watergewenning 
voor hen kan doorgaan binnen gezinsverband. 
Het 3de en het 4de leerjaar zal tweewekelijks op maandagvoormiddag gaan zwemmen 
naar de Paelestra te Deinze doorheen het schooljaar. 
Vanaf het begin van het schooljaar zal het 5de en het 2de leerjaar tweewekelijks op 
donderdagvoormiddag gaan zwemmen naar De Treffer te Waregem. 
Leerlingen van het 6de leerjaar starten na de Paasvakantie met tweewekelijkse 
zwembeurten op donderdagvoormiddag naar De Treffer te Waregem 
Alvast hartelijk bedankt voor jullie begrip.  
 
 
Enkele praktische afspraken: 

- Hou de kalender steeds goed in de gaten! 
- Zorg voor makkelijke kledij en schoenen op zwemdagen. 
- Haarelastiek en een borstel is een must voor velen. 
- Voorzie een kleine handdoek om op te staan en  

een grote om het lichaam af te drogen. 
- Een bikini is verboden, meisjes dragen een badpak. 
- Een lange zwemshort onder de knie is verboden, jongens dragen een 

zwemslip of korte zwemshort. 
- Een badmuts is verplicht in de Paleastra te Deinze. 

De leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar ontvangen een badmuts van 
school. Andere leerlingen hoeven deze in Waregem niet te dragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Het is dus ONTZETTEND belangrijk om jullie kalender in de gaten te houden.  
Deze kleeft in de agenda. 
 
 
 

Zwemlijst schooljaar 2022-2023 
 

 

DATA Klassen die gaan zwemmen DATA Klassen die gaan zwemmen 
 

08/09 L5 en L2A 02/02 L5 en L2B 

12/09 L3 en L4 13/02 L3 en L4 

22/09 L5 en L2B 16/02 L5 en L2A 

26/09 L3 en L4 27/02 L3 en L4 

06/10 L5 en L2A 09/03 L5 en L2B 

10/10 L3 en L4 13/03 L3 en L4 

20/10 L5 en L2B 23/03 L5 en L2 

24/10 L3 en L4 27/03 L3 en L4 

07/11 L3 en L4 20/04 L6  

10/11 L5 en L2A 24/04 L3 en L4 

21/11 L3 en L4 04/05 L6  

24/11 L5 en L2B 08/05 L3 en L4 

05/12 L3 en L4 22/05 L3 en L4 

08/12 L5 en L2A 01/06 L6  

19/12 L3 en L4 05/06 L3 en L4 

22/12 L5 en L2B 29/06 L6  

16/01 L3 en L4   

19/01 L5 en L2A   

30/01 L3 en L4   

 


