
 

 

Welkom bij Zwembad de Brink 

  

Beste ouders en/of verzorgers, 

Uw kind staat op het punt om te beginnen met zwemles. Dit is voor 

kinderen altijd een enorme stap. Om de zwemles een speels en 

kindvriendelijk karakter te geven, zijn we in januari 2011 gestart met het 

Joepie zwemles-beloningssysteem. Joepie is het vrolijke zeepaardje dat 

dient als mascotte gedurende de zwemlessen. 

 

Hoe werkt het Joepie zwemles-beloningssysteem? 

De kinderen krijgen tijdens de eerste zwemles een Joepie-zwemtasje met 

daarin onder andere een poster van Joepie. Op deze poster staan diverse 

onderdelen die de kinderen voor het diploma-A zwemmen moeten 

beheersen. Op de poster kunnen Joepie-stickers geplakt worden, die de  

 kinderen verdienen zodra ze het betreffende zwemelement beheersen.  

Wanneer alle stickers op de poster geplakt zijn, komt u kind binnen afzien- 

bare tijd in aanmerking voor het afzwemmen. Daarnaast zijn er ook nog 

aantal  sticker voor diploma B en C. 

   

Het volgen van de vorderingen 

Het stickersysteem dient als extra motivatie voor de kinderen om hun 

inzet te vergroten. Bovendien is het een communicatievorm voor u als 

ouder/verzorger, zodat u de diverse stappen van uw kind in het zwem- 

lestraject kunt volgen. Tijdens de kijklessen heeft de zwemonderwijzer 

van uw zoon/dochter de gelegenheid om de vorderingen van uw kind 

verder te bespreken.   
We vertrouwen erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.  

Wanneer er nog onduidelijkheden zijn, kunt u dit doorgeven aan de 

receptie. 

  

We wensen uw kind bijzonder veel plezier tijdens de zwemles! 

 
Met vriendelijke groet, Zwembad de Brink 
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Betekenis Joepie stickers 

De eerste sticker ontvangen de kinderen al bij één van de eerste 

zwemlessen. Want het is best spannend om aan je eerste zwemles te 

beginnen. 

 

 

Deze sticker staat voor springen in het algemeen. Daarnaast hebben de kinderen 

het kijken onder water en het drijven op de buik en rug geoefend. Ook kunnen ze 

iets van de bodem pakken door onder water te gaan. 

 

 

Deze sticker ontvangen de kinderen als ze goed op de rug kunnen 

liggen en een beenslag beheersen. Dit is de basis die zorgt voor 

een stuk voorstuwing. 

 

  
Deze sticker staat voor de combinatie schoolslag. Dit is vrijwel de 

moeilijkste en belangrijkste zwemslag om te oefenen. Techniek  

en coördinatie komen hier samen.  

 

 

 

Deze sticker staat voor jezelf oriënteren onder water. 

 

Deze sticker staat voor het beheersen van de borstcrawl en rugcrawl, zoals 

de kinderen het tijdens het diploma zwemmen moeten laten zien. 

 

 

 

Deze sticker wordt verdiend als de kinderen goed onder water 

kunnen zwemmen, en door het zeil kunnen gaan. 

 

  

Deze sticker verdienen de kinderen als ze het zwemmen met kleding aan 

beheersen. Ze zijn klaar voor het diploma zwemmen. 

 

 Alle stickers kunnen in willekeurige volgorde worden uitgedeeld. 

  

Wanneer alle stickers op de poster geplakt zijn, is uw kind klaar voor het 

afzwemmen. 


