Vanaf 1 januari 2018
maakt de Kangoeroe
deel uit van vzw Fiola.
Met dezelfde mensen én
een ruimer aanbod.

de Kangoeroe vzw
Kasterstraat 81, 9230 Wetteren
T. 09 232 53 53
info@dekangoeroe.be
www.dekangoeroe.be

Zwemmen

Een belangrijke doelstelling van ons zwem
programma is het ontwikkelen van watergewen
ning en ervoor te zorgen dat kinderen zich prettig
voelen in het water. Zowel ouders als kinderen
krijgen vaardigheden aangeleerd die bijgestuurd
worden naargelang de individuele noden en het
tempo van elk kind. De lesjes worden op een
speelse manier gegeven, volgens een vaste op
bouw, met leuke liedjes en kleurrijk materiaal.

Zwemmen
Wat?

Praktisch

Omrollen, reiken, vasthouden, oprichten,… In het water is het
veel makkelijker om te bewegen. Evenwicht en oprichting
wordt geoefend door middel van leuke spelletjes. Voor
bereiding naar zwemmen en duiken: drijven, mondsluiting,
een eerste keer onder water, duiken,… Maar alles volgens het
tempo en de mogelijkheden van je kind.

• Het zwemmen gaat door op zaterdag voormiddag in het
therapeutisch bad van het MPI Ten Dries, Dennendreef 60
te Landegem.
• De kalender en uren van de lessen kan je bekomen via je
begeleiders, op de website www.dekangoeroe.be of via de
nieuwsbrief.
• De groepen worden telkens samengesteld naar gelang
het vaardigheidsniveau en aantal deelnemers.
• Het zwemmen wordt gegeven in lesreeksen van 6 beurten.
• We vragen een engagement voor de volledige reeks.
• De kostprijs is 11,20 euro per les (60 euro per reeks).
Hiervoor kan je samen met je kindje het water in.
Per zwembeurt wordt 1 groepsprestatie aangerekend.
• Bij afwezigheid door ziekte wordt de les niet aangerekend.
• Startende zwemmertjes kunnen de eerste les van de
reeks eens komen proberen vooraleer zich te engageren.

In een aparte groep bieden we ook Snoezelzwemmen aan.
Samen ontspannen en genieten in het water, ervaren van
beweging en selectief aanbieden van zintuiglijke prikkels met
aandacht en tijd voor de reactie van je kind.

Voor wie?
Voor kinderen in begeleiding van 0-6 jaar. Dit kan zowel onder
RTJ als onder NRTJ.

Wie zijn wij?
Een team van begeleiders van De Kangoeroe heeft een
praktijkgerichte opleiding genoten. Ons zwemprogramma is
afkomstig van de Gézenguz Foundation uit Hongarije.

Deelnemen
Deelnemen aan een lesreeks kan telkens door in te schrijven
via de website www.dekangoeroe.be.

