
De verplichte sluiting was een 

enorme domper maar we zijn 

(nog) niet te kisten en hebben  de 

tijd nuttig besteed. 

Zoals in de laatste e-mail reeds 

vermeld zijn we sinds de start al 

bezig met het omzetten van het 

lesplan. Akwaak heeft een be-

paalde methodiek die we 

(juridisch) niet exact mogen ge-

bruiken. Tevens had dit lesplan 

een aantal puntjes die in de prak-

tijk toch lastiger uitvoerbaar ble-

ken dan op papier ooit is bedacht. 

Team Bij Bubbels heeft al deze 

punten samengevoegd en getracht 

een lesplan te vormen waarmee er 

nog meer aandacht is voor indivi-

duele vorderingen en de groepen 

zo zijn ingedeeld waardoor in-

structeurs meer kunnen focussen 

op specifieke onderdelen. Achter 

de schermen was het Akwaak 

lesplan al in een vergevorderd 

stadium omgezet naar een Bij 

Bubbels methodiek. Afgelopen 

week hebben we vaart gemaakt 

en het lesplan volledig kunnen 

omzetten en doorvoeren.  

Zo zal de huidige, wat langdurige 

A-basis periode, worden opge-

splitst in specifiekere, kortere 

onderdelen met meer succesmo-

menten voor de leerlingen. Door 

deze opsplitsing zal een inhaalles 

ook beter matchen met het eigen 

niveau.  

Het planbord is daardoor 

(onoverkomelijk) aangepast en 

dat betekent dat enkele instruc-

teurs/groepen een verschuiving 

hebben gekregen van tijd en/of 

indeling.  

Kijk via IZM naar de persoonlij-

ke pagina van uw kind om de 

lesdag, -tijd en instructeur te 

checken. 

Bij deze nieuwsbrief heeft u, ter 

info, ook het vernieuwde lesplan 

ontvangen als document. 

Lesplan Bij Bubbels 

Uitbreiding team Bij Bubbels 

De uren die vrij komen door het 

vertrek van juf Kirsten kunnen 

intern goed worden ingevuld 

omdat we enkele collega’s heb-

ben die graag wat meer uur willen 

lesgeven. Daarnaast hebben we 

juf Monica mogen verwelkomen 

binnen ons team. Ze is een gedi-

plomeerd zweminstructeur met de 

nodige ervaring. 

Daarnaast komt ook Sonja ons 

team versterken. Zij is een des-

kundige bij het beoordelen in het 

wedstrijdzwemmen. Haar beide 

zoons zwemmen op hoog wed-

strijdniveau en met haar deskun-

dige oog zal ze de kwaliteit waar-

borgen. Ze geeft zelf geen zwem-

les maar zal (evenals Monica) 

inspringen en ondersteuning ge-

ven bij administratieve/

coördinerende taken. 

November 2020 

Nieuwsbrief 

In dit nummer: 

Lesplan 1 

Team Bij Bubbels 2 

Foto’s 3 

Foto’s 4 

Artikel 4 

Artikel 5 

Artikel 6 

Otto loopt stap voor stap 

met je door het paspoort. 

Inhaallessen inplannen.  

 

Check in welke groep uw 
kind nu is ingedeeld via 
IZM. Voor elke ottergroep 
is voldoende mogelijkheid 
gecreëerd om de 2 toege-
kende inhaallessen in te 
plannen.  
Deze extra mogelijkheden 
staan open t/m 30 novem-
ber 2020.  
Als u nog vragen heeft 
hierover kunt u mailen 
naar; 
zwemzaken@bijbubbels.nl  
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Bij Bubbels 

Op kantoor zitten ze ook niet stil, 
Plannen, puzzelen en indelen. 



Sportlaan 2 

8044 PG Zwolle 

Telefoon: (038) 7856205  

 

E-mail: info@bijbubbels.nl 

Onze website blijft vernieuwen. Check de site regelmatig voor de laatste 

updates en nieuwtjes. 

Nieuwsbrief — Bij Bubbels 

Mocht u toch de tussentijdse beloning willen 

stimuleren bij uw kind, kunt u overstappen 

op ons beloningsysteem met otterpaspoort 

en bijbehorende groeps– en dikke duimen 

stickers. 

Door de overgang van lesplan bieden we het 

Otterpakket (rugzak, handdoek, otterpas-

poort met beschermhoes) éénmalig aan voor 

de aanbiedingsprijs van € 9,95 

Mocht u willen overstappen kunt u een e-

mail sturen aan; 

zwemzaken@bijbubbels.nl 

Klanten die zijn gestart bij Akwaak en het 

rugzakje met puzzelplankje van Akwaak 

hebben ontvangen, zullen in dit nieuwe les-

plan niet meer mee gaan in het beloningsys-

teem. 

Doordat de volgorde en groepsindeling is 

aangepast ‘matched’ dit niet meer met de 

volgorde waarin de puzzelstukjes werden 

uitgedeeld. 

Deze leerlingen mogen het puzzelplankje bij 

het afzwemmen meenemen zodat we deze 

compleet kunnen maken.  

Hiermee hopen we de klanten, die zijn gedu-

peerd door het faillissement van Akwaak, 

tegemoet te komen. 

Overgang Akwaak kikkerpuzzel naar Otterpaspoort 

Bij Bubbels maakt 
zwemkampioentjes 

Www.bijbubbels.nl 

Otto’s Otterpakket 

€ 14,95  NU € 9,95 

KIJKLESSEN 
 

De laatste week van  

november is er kijkles. 

U ontvangt nog een e-mail 

met de indeling per groep 

omdat we omwille van de 

COVID-19 regels de kijk-

lessen iets anders moeten 

indelen. 


