
 

6 juni 2020 

Het 1ste New Wave Almere Basisschool Zwemtoernooi in  

het zwembad van Almere Poort voor alle leerlingen van  

groep 3 tot en met 8 met minimaal een B-zwemdiploma 

 

Doen jullie ook mee? 
Dit jaar organiseert zwemvereniging New Wave Almere het New Wave Almere Basisschool Zwemtoernooi. Zaterdagmiddag 6 juni 

2020 strijden klas- en schoolgenoten om kampioen te worden van Almere.  

Welk topteam wint die mooie hoofdprijs? 
Elke school vormt 1 of meerdere teams van 6 kinderen, 2 uit de onderbouw, 2 uit de middenbouw en 2 uit de bovenbouw. De teams 

moeten worden begeleid door 2 volwassenen. 

Alle deelnemers zwemmen 2 individuele afstanden, 1x schoolslag en 1x vrije slag. Verder doet elk team mee aan twee estafettes, 

waarvan 1 fun-estafette. 

Bij elke race krijgen de drie snelste zwemmers of drie snelste estafetteteams punten toegekend. De fun-estafette levert geen punten 

op. De beste drie teams op het einde van de dag krijgen een beker om mee naar school te nemen. Het team met de meeste punten 

gaat ook nog met de hoofdprijs naar huis. Elke deelnemer aan het zwemtoernooi ontvangt een aandenken in de vorm van een 

vaantje.  

Voorbereiding 
Er wordt ook nog een zwemtraining aangeboden op zaterdag 16 of zaterdag 23 mei aanstaande in het zwembad van Almere Poort. 

Tijdens deze training wordt de start, keerpunten en zwemtechniek getraind. Voor deze training moeten de teams zich van tevoren 

opgeven. De training duurt 45 minuten. Er wordt een schema gemaakt wanneer welke teams kunnen komen trainen. De 

trainingstijden zijn van 07:00 tot 07:45 en van 07:45 tot 08:30 uur. Deze planning wordt teruggekoppeld naar de contactpersoon van 

de betreffende school. 

 

Inschrijving 
Scholen kunnen zich vanaf nu opgeven bij zv New Wave Almere. Alle informatie staat in de bijgevoegde bepalingen. 

Om de leerlingen enthousiast te maken kan de flyer in de school worden opgehangen. 
 

Komt jullie school ook met een team? Wij van zv New Wave Almere zouden dat heel leuk vinden en maken 
er een sportieve en gezellige middag van. 
Inschrijven van teams kan tot en met 24 april 2020! 
 

Team New Wave Almere    Meer informatie: 
    Bepalingen/programma 

    Inschrijfformulier teams 

    Toestemmingsformulier leerling 

    Voorbeeld interne communicatie 

     Flyer 

       https://www.newwavealmere.nl/basisschool-zwemtoernooi/ 

Het New Wave Almere Basisschool Zwemtoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door: 

                                    

https://www.newwavealmere.nl/wp-content/uploads/2020/02/bepalingen.pdf
https://www.newwavealmere.nl/wp-content/uploads/2020/02/inschrijving-teams.pdf
https://www.newwavealmere.nl/wp-content/uploads/2020/02/toestemmingsformulier.pdf
https://www.newwavealmere.nl/wp-content/uploads/2020/02/Voorbeeld-interne-communicatie.pdf
https://www.newwavealmere.nl/wp-content/uploads/2020/02/Flyer-a3-zwart-OVERLOOP.pdf
https://www.newwavealmere.nl/basisschool-zwemtoernooi/

