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Turnhout, 23 september ‘22 
 

Betreft: RECHTZETTING! - kostprijs zwemmen schooljaar 2022-2023 
 
 
Beste ouders,  
 
Via het zwembad hebben we de mededeling gekregen dat de prijs per zwembeurt is verhoogd van 
1,25 euro naar 1,30 euro. Hierdoor is de totaalprijs per leerling natuurlijk hoger. In onderstaande 
tabel vind je de aanpassing.  
 
Dit zal pas aangerekend worden via de schoolrekening van december ‘22 voor het 2de en het 3de 
leerjaar. Voor het 1ste leerjaar wordt dit aangerekend op het einde van het schooljaar. 
 
De zwembeurt 
 
Leerjaar Per zwembeurt Aantal zwembeurten Totaalprijs per leerling 

1A + 1B + 1C € 1,30 16 € 20,80 

2A + 2B  € 1,30 16 € 20,80 

3A + 3B  gratis 16 gratis 

 
De kostprijs van de zwembeurten voor het 3de leerjaar zal betaald worden door de school.  
De kostprijs van de zwembeurten voor het 1ste en 2de leerjaar zal aangerekend worden via de 
schoolrekening van uw zoon/dochter. 
 
 
De verplaatsing 
 
De verplaatsing naar het zwembad zal gebeuren met de bus. 
 
De kostprijs van het busvervoer zal voor een deel betaald worden door u als ouder. Hiervoor zal er   
€ 15,00 aangerekend worden via de schoolrekening. 
Het andere deel wordt betaald door de ouderraad van onze school. Waarvoor we de ouderraad 
willen bedanken! 
 
 
 
Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Annemie Daemen 
Directie 



 
 
 

                       Zwemmen 2022 - 2023                               
 
De leerlingen gaan zwemmen op woensdagvoormiddag. 

 
Semester 1: September tot en met januari  
 
10.30 – 11.00 uur:  3A + 3B    Bus  

11.00 – 11.30 uur:  2A + 2B   Bus 

 
 
Semester 2: Februari tot en met juni  
 
10.30 – 11.00 uur:  1A + 1B   Bus  

11.00 – 11.30 uur:  1C     Bus 
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