
 

  



 

Beste zwemmer (en ouders/verzorgers) 

Op zaterdag 7 januari is het zwem-waterpoloscholentoernooi. Via deze brief geven we je de 

informatie. In dit pakketje vind je:  

 Inschrijflijsten 

 Flyer 

 Brief voor jouw juf of meester 

Doe met je vriendjes en vriendinnetjes mee aan het scholentoernooi! 

Na het succesvolle zwem-waterpoloscholentoernooi van vorig jaar gaat jouw vereniging dit jaar voor 

de vierde keer een scholentoernooi organiseren. Doe jij met je vriendjes en vriendinnetjes mee?  

Op zaterdag 7 Januari 2017 mag jij met jouw team komen zwemmen en laten zien dat jullie de beste 

zijn! Van ongeveer van 14.00 uur tot 19.00 uur (definitieve tijden volgen nog op basis van aantal 

inschrijvingen) gaan de teams de strijd aan op de onderdelen waterpolo en zwemmen . Ook is er een 

mattenrace en een loterij waar je leuke prijzen kunt winnen. Ben jij er 7 januari bij?  

Vertel over het zwemmen of de waterpolo in de klas! 

Door een praatje in de klas te houden, foto’s of een filmpje te laten zien (www.zvdevennen.nl) kun jij 

je klasgenootjes vertellen over het scholentoernooi. Alle kinderen uit je klas kunnen meedoen 

(minimaal in het bezit van zwemdiploma A). Overleg eerst met je juf of meester wanneer je het beste 

iets kunt vertellen.  

Heb je een team bij elkaar? 

Heb je minimaal zeven en maximaal tien spelers? Vul dan je teamnaam met de teamleden in op het 

inschrijfformulier. Geef het inschrijfformulier af bij een van de trainers van ZV De Vennen of mail het 

naar onderstaand e-mailadres. Lever je een inschrijfformulier in dan ontvang je een leuk cadeautje!  

Let op! Inleveren kan tot vrijdag 25 november 2016. Zorg dat je er op tijd bent, want vol=vol! 

Is heel je klas enthousiast? 

Willen al jouw vriendjes en vriendinnetjes mee doen? Natuurlijk mag je met meer teams inschrijven. 

Heb je minder dan zeven personen? Geen probleem, ook dan kan je inschrijven en zorgen wij voor 

een compleet team.  

Heb je vragen of leuke ideeën? 

Ga naar een van je trainers of stuur een berichtje naar onderstaand adres. 

We zien jullie graag op het scholentoernooi. Tot dan! 

Groetjes, 

Miranda 

De Scholentoernooicommissie 

06- 12710178 

Email: tc@zvdevennen.nl 
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Beste leerkracht, 

De Zwemvereniging De Vennen organiseert jaarlijks een zwem-waterpoloscholentoernooi. Leden van 

onze club zitten in uw klas. Daarom ontvangt u via deze brief de nodige informatie van dit toernooi.  

Op zaterdag 7 januari 2017 organiseren we een toernooi waar alle scholen uit Dongen en omstreken 

mee doen. Voorgaande jaren was het een groot succes waarin meer dan honderden kinderen een 

sportieve en leuke dag hebben gehad. Kinderen uit groep 5 tot en met groep 8 mogen samen een 

team vormen en aan deze dag mee doen.  

De leden van ZV de Vennen kunnen vragen om een kort praatje te houden in de klas. Hier vertellen 

ze over het zwemmen of de waterpolo, laten foto’s of een filmpje zien. De teams bestaan uit 

minimaal zeven en maximaal tien kinderen. Natuurlijk mogen er ook meer teams samengesteld 

worden. De leden beschikken over de inschrijflijsten. De teams kunnen zich tot vrijdag 25 november 

2016 aanmelden! 

We willen de kinderen een leuke middag bezorgen en kennis laten maken met een nieuwe sport. Wij 

hopen op uw support.  

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Natuurlijk bent u op 

zaterdag 7 januari van harte uitgenodigd om de deelnemende teams van uw school aan te moedigen.  

We zien u en uw leerlingen graag op het scholentoernooi. Tot dan!  

Met vriendelijke groet,  

Miranda Beerens 

De Scholentoernooicommissie 

06- 12710178 

Email: tc@zvdevennen.nl 
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Inschrijflijst Scholentoernooi ZV De Vennen zaterdag 7 januari 2017  
 

Naam Lid:               Zwemgroep/Team:    Teamnaam:  
 

VOOR- en ACHTERNAAM  SCHOOL GROEP/KLAS E-MAILADRES  
(van je ouders)  

In het bezit van 
zwemdiploma A? 
(Ja/Nee) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Inschrijflijst ingevuld? Geef de lijst af bij de trainers van ZV De Vennen of stuur een e-mail naar tc@zvdevennen.nl. We 

sturen een bevestiging bij ontvangst van de inschrijflijst. Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk op onze website 

www.zvdevennen.nl of stuur een e-mail. 
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