Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Agenda
23 april Geen Zwemlessen maar Ouder en Kind zwemmen*
27 april Geen Zwemlessen i.v.m. Koningsdag
4 mei Wel zwemmen. Snorkelen stopt om 19.55 uur i.v.m. Dodenherdenking
18 juni Geen Zwemlessen i.v.m. proefzwemmen alle diploma's
2 juli Geen Zwemlessen i.v.m. diplomzwemmen alle diploma's

* Ouder en Kind zwemmen
I.v.m. de meivakantie is er op zaterdag 23 april 2022 Ouder
en kind zwemmen. Lekker lang vrij zwemmen op je
gebruikelijke zwemmiddag (14.00 - 17.00 uur) samen met je
vader, moeder en/of broertje/zusje. Laat ze maar eens zien
wat je allemaal al kunt!
Er wordt toezicht gehouden door het kader van de
PWV. Verder gaan de zwemlessen op de andere dagen in de
meivakantie gewoon door.

Leerlingvolgsysteem
Achter de schermen zijn een aantal lesgevers bezig geweest met een leerlingvolgsysteem.
We hebben hierin grote stappen kunnen maken en kunnen deze met jullie delen. Als ouder
kunt u via dit systeem de voortgang van uw kind(eren) bekijken. Hieronder volgt een korte
uitleg. Hier en op onze website staat het document Handleiding Leerlingvolgsysteem All
United. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de voortgang van uw kind kunt bekijken.
Mocht u meerdere kinderen bij ons hebben zwemmen dan moet u voor elk kind een aparte
gebruikersnaam gebruiken, zie de handleiding. De lesgevers zullen het leerlingvolgsysteem
ongeveer eens per maand bijwerken, zodat u de voortgang kunt zien.
Mocht het inloggen niet lukken of heeft u vragen dan mag u mailen naar:
pwv.technischecommissie@gmail.com

Zwemmen Oekraïense vluchtelingen
Van een ouder van een zwemmend PWV-lid ontvingen wij een
bericht dat zij op dit moment opvang biedt aan vluchtelingen uit de
Oekraine. Daarbij zijn twee pubers die dolgraag zouden willen
zwemmen. Om iets om handen te hebben en wellicht helpt het
sporten in het verwerkingproces.
Het leefgeld is helaas niet toereikend en om ze op korte termijn te
laten starten vragen wij u om een gift over te maken op rekeningnr.
NL36 RABO 0142 8955 39 van de Pijnackerse Watervrienden o.v.v.
Oekraine. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Van de Wedstrijd Commissie
Agenda:
17 April Paaswedstrijd
15 Mei Master zwemkampioenschappen
21 Mei Holland Competitie
5-6 Juni trainingsweekend
29 Juni Finale LZC
Bondstraining
Een aantal wedstrijdzwemmers was vanwege de goede zwemprestaties uitgenodigd voor de
bondstraining op 3 april jl. in Tilburg. Er werd twee uur intensief getraind onder toeziend oog
van de bondstrainer en haar staf. Na de training werd bekend gemaakt wie er geselecteerd
zijn voor de bondsploeg en in augustus mee mogen om deel te nemen aan de CSIT
zwemkampioenschappen in Finland. Manon is geselecteerd en Bart is reserve in zijn
leeftijdscategorie. Van harte gefeliciteerd!. De andere zaten helaas niet in de selectie maar
zijn wel weer een mooie ervaring rijker.
Save the date:
Trainings weekend 5-6 Juni (Pinksterweekend). We zoeken nog vrijwilligers voor hand- en
spandiensten. Kleine taken om het kernteam te ontlasten. Daarnaast zoeken we vrijwilligers
voor de catering. Ook kunnen we nog sponsoren gebruiken. Voor informatie mail
naar pwv.wedstrijdploeg@gmail.com.
Succes tijdens de Langebaan wedstrijd van 27 maart in het 50-meterbad in Eindhoven.
De PWV was met 15 zwemmers aanwezig en samen zwommen ze de sterren van de hemel.
Er waren 76 starts en maar liefst 62 persoonlijke records. Er werden veel medailles mee naar
huis genomen (4 gouden, 9 zilveren en 4 bronzen).
Op 20 maart namen we deel aan de LZC wedstijd in Nieuw-Vennep. Er werden in totaal 40
persoonlijk records gezwommen. Manon zwom zelfs een clubrecord op de 100m vlinderslag.
Wist je dat: We een spreekbeurtpakket te leen hebben over wedstrijdzwemmen voor
basisschoolleerlingen. Maak je klasgenoten enthousiast over wedstrijdzwemmen. Je kan een
informatietasje van ons lenen.

Vrijwilligers Vacatures
Secretaris
We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris. Je beheert het
bijbehorende emailaccount. En 8 x per jaar is er een
bestuursvergadering die je voorbereidt, bijwoont en afrondt (agenda
en notulen maken). Eens per jaar vraag je de commissies om hun
stukken voor de ALV aan te leveren en maak je daar een document
van. Samen met het bestuur ben je verantwoordelijk voor alles wat
er op het pad komt; deze taken worden verdeeld. De
tijdsinvestering is gemiddeld per week zo’n 3 uur. Het is handig als je kennis van Word en
Excel hebt. Informatie: pwv.secretariaat@gmail.com
Lesgevers
Voor de begeleiding van de kinderen in het zwembad op woensdagavond en/of
zaterdagmiddag zijn wij op zoek naar enthousiaste personen vanaf 12 jaar die ons willen
komen helpen. En speciaal voor de ouders; sta je de komende jaren toch in het zwembad,
kom dan eens aan de andere kant van het muurtje. Wij kunnen je begeleiden en opleiden.
Informatie pwv.technischecommissie@gmail.com
Vrijwilligers die 1,5 uur of meer per week werk voor de PWV doen, krijgen een leuke korting
op hun eigen zwemlesgeld of dat van hun kind.

Contact
Dit is de digitale nieuwsbrief van de Pijnackerse Watervrienden. Wij sturen u
deze nieuwsbrief regelmatig toe met informatie, aandachtspunten en leuke weetjes.
We adviseren u om regelmatig op onze website te blijven kijken voor de laatste informatie.
Website: http://pijnackerse-watervrienden.nl
Mail Secretariaat: pwv.secretariaat@gmail.com
Mail Nieuwsbrief: pwv.nieuwsbrief@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pijnackersewatervrienden

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

