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ben tijdens het blok ‘aquaspelen’ een clinic gevolgd van waterpolovereniging ben tijdens het blok ‘aquaspelen’ een clinic gevolgd van waterpolovereniging ben tijdens het blok ‘aquaspelen’ een clinic gevolgd van waterpolovereniging ben tijdens het blok ‘aquaspelen’ een clinic gevolgd van waterpolovereniging 

‘WATERPROOF MAASTRICHT.‘WATERPROOF MAASTRICHT.‘WATERPROOF MAASTRICHT.‘WATERPROOF MAASTRICHT.    

Dit alles vond plaats op vrijdag 20 april 2012 in zwembad Heer.Dit alles vond plaats op vrijdag 20 april 2012 in zwembad Heer.Dit alles vond plaats op vrijdag 20 april 2012 in zwembad Heer.Dit alles vond plaats op vrijdag 20 april 2012 in zwembad Heer.    
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en volgen de diverse zwemclinics. beide basisscholen zwemmen wekelijks in en volgen de diverse zwemclinics. beide basisscholen zwemmen wekelijks in en volgen de diverse zwemclinics. beide basisscholen zwemmen wekelijks in en volgen de diverse zwemclinics. beide basisscholen zwemmen wekelijks in 
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van de leerlingen te ervaren en als stimulans om kinderen ook in hun vrije tijd te van de leerlingen te ervaren en als stimulans om kinderen ook in hun vrije tijd te van de leerlingen te ervaren en als stimulans om kinderen ook in hun vrije tijd te van de leerlingen te ervaren en als stimulans om kinderen ook in hun vrije tijd te 

laten bewegen en sporten, eventueel lid te maken van een sportvereniging.laten bewegen en sporten, eventueel lid te maken van een sportvereniging.laten bewegen en sporten, eventueel lid te maken van een sportvereniging.laten bewegen en sporten, eventueel lid te maken van een sportvereniging.    

    

Op 1 juni 2012 is het de beurt aan de reddingsbrigade om een demonstratieles te Op 1 juni 2012 is het de beurt aan de reddingsbrigade om een demonstratieles te Op 1 juni 2012 is het de beurt aan de reddingsbrigade om een demonstratieles te Op 1 juni 2012 is het de beurt aan de reddingsbrigade om een demonstratieles te 

verzorgen.verzorgen.verzorgen.verzorgen.    

Interesse? 13.00Interesse? 13.00Interesse? 13.00Interesse? 13.00----14.00uur in zwembad Heer!14.00uur in zwembad Heer!14.00uur in zwembad Heer!14.00uur in zwembad Heer!    
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