
P U B L I E K E  D I E N S T V E R L E N I N G  

A F D E L I N G  S P O R T Z A K E N   

GEMEENTE VELSEN 

 

 

 

 

 

DUDOKPLEIN 1 

1971 EN  IJMUIDEN 

TEL.   : 0255-567666 

FAX   : 0255-567660 

 INTERNET: WWW.VELSEN.NL 

WWW.SPORTLOKETVELSEN.NL   

 

 

 

 

 

Aan de directeuren en contactpersonen van 

de scholen voor basisonderwijs in 

de gemeente Velsen. 

 

 CORRESPONDENTIEADRES 

 POSTBUS 465 

  1970 AL  IJMUIDEN 

  Email: 

sportzaken@velsen.nl 

  

  

  
Uw kenmerk e-mail adres Voor informatie Bijlagen Datum 

 mteunissen@sportsupport.nl 023-5260302  22 december 2016 

     

     

 

Onderwerp: Zwem 5 Kamp 2017 
 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

 

Voor de 29
e
  keer in successie staat de Zwem5kamp op het schoolsportprogramma. 

Het evenement is bestemd voor alle kinderen van groep 7. De deelnemers(sters) dienen minimaal in 

het bezit te zijn van een  A diploma. De 5-kamp wordt gehouden van maandag 13 tot en met 

vrijdag 17 februari 2017 in zwembad de Heerenduinen. 

 

Inschrijven verloopt via internet. Via onze website: 

http://www.sportloketvelsen.nl/schoolsportinschrijving kunt u uw school inschrijven (vergeet 

overige locaties van de school niet). Niet op tijd ingeleverd betekent dat uw school niet ingedeeld 

wordt. De inschrijving sluit op donderdag 26 januari 2017, om 12.00 uur.  

Graag achter de naam van elk kind aangeven met JA of Nee of het betreffende kind een 

zwemdiploma A bezit. Er kan per klas een formulier ingediend worden, waarna de organisatie hier 

later teams van maakt. 

 

Evenals vorig jaar dient elk team (dat bestaat uit ca. 10 kinderen en twee begeleiders) een 

joker/mascotte mee te brengen (de meeste scholen hebben  meer dan één team!). Het thema dit 

jaar is IJPRET.  

Wij als zwembad houden ons het recht voor om bij inschrijving van meerdere teams van 1 school 

deze teams samen te voegen, zodat hierdoor meerdere scholen kunnen deelnemen. 

 

Over het programma worden de scholen na sluiting van de inschrijving spoedig geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Winnifred Broekhuizen & Milanne Teunissen 
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