
Baby- en 
peuterzwemmen



Zwemmen, je kan er niet jong 

genoeg mee beginnen!

Met je baby of peuter op ontdekkingsreis in 

een fascinerende nieuwe omgeving: het wa-

ter. In het Meekenesch kan je kindje onder 

begeleiding van gediplomeerde zwem-

onderwijzers een fascinerende nieuwe om-

geving ontdekken: het water.

In lekker warm water (30˚-32˚C) maakt jouw 

kindje met liedjes en spelletjes kennis met 

het ‘grote’ water. Heerlijk vrij bewegen, lek-

ker spetteren en spatten, zwieren en drijven 

van plezier. Op speelse wijze leert je kindje 

zo de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van water kennen. Het vrije bewegen be-

vordert de ontwikkeling van de spieren en 

later de coördinatie van armen en benen. 

De indrukken die je baby tijdens het zwem-

men opdoet zijn nieuw, intens, fun en hij of 

zij doet het samen met jou!

Omdat je voordurend contact met je kindje 

houdt, ontstaat een nog hechtere band. 

Het is mooi om te zien hoe zelfs kleine 

baby’s reageren op water, water is tenslotte 

het leuk ste speelgoed dat er bestaat.

Heerlijk!

Samen liedjes zingen

Samen onder water gaan

Samen spetteren

Samen met andere kinderen

Samen lachen

Samen lekker zwemmen

En… het versterkt het vertrouwen dat je in 

elkaar hebt, en daardoor de band tussen 

vader of moeder en jullie kindje.

Gezellig

We staan voor een bruisend en gezel-

lig Meekenesch niet alleen in de les maar 

ook daarbuiten. Daarom staat na elke les 

de ko�  e klaar voor wie daar zin in heeft. 

Gewoon nog even gezellig nakletsen. 

Ook belangrijk!

Wanneer:

Baby- en peuterzwemmen kan twee keer 

per week, en wel elke woensdag en vrijdag.

09.00 - 09.30 uur  Peuterzwemmen

09.30 - 10.00 uur  Babyzwemmen 

  (vanaf 12 weken)

 

Kom gewoon een keer meedoen!

Lijkt het je iets, of wil je kijken of het iets voor 

jou en je kindje is? Je komt gewoon een keer 

gezellig en vrijblijvend meedoen.
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Meer weten?

Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd terecht bij:

 Volg ons op Twitter #meekenesch

 En like ons op Facebook
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Telefoon: 0544 - 37 10 00

E-mail: info@meekenesch.nl
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