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Sevgili ebeveynler,
Çocuğunuza yeni başlayanlar için yüzmeye kayit yaptırdinız ve size atanan kurs için
onay aldınız. Lütfen bu kaydın kalıcı bir kayıt olduğunu unutmayın (yani, bizden
tekrar posta alana kadar çocuğunuzu / çocuklarınızı her hafta kaydettirmek zorunda
değilsiniz).
Corona nedeniyle her zamanki gibi açık konseptimize devam edemiyoruz. Her şeye
rağmen, birçok çocuğa yüzmeyi öğretmeye ve teşvik etmeye devam edebilmemiz
için, desteğinize ihtiyacimiz var. Çocuğunuzun yüzmeye gelmesi engellenmişse, eposta ile (absage@scwe.de), en geç bir gün önce aboneliğinizi iptal etmenizi rica
ederiz, böylece gerekirse yeni bir çocuk almayi düşünebiliriz.
Çocuklar, Annenin veya Babanın tesvikiyle büyürler. Lütfen onları desteklemeye
devam edin.
İlk haftalarda biraz deneyim kazandık.
Çocukların evde mayolarını giymelerini öneriyoruz.
Çocuklar gelince ilk önce sokak kıyafetlerini çıkarıp yanlarında getirdiklerini
çantalarina koymaları gerekiyor. Lütfen bunu evde deneyin! Pek çok çocuk
eşyalarını çantalasına koymakta zorlanır. Cantalar genellikle çok küçük olduğundan,
havlu ve bornozun yanında pantolon, iç çamaşırı, kazak ve AYAKKABI için yeterli
yer kalmaz. Bu arada, ceket anne veya babaya birakilir. Ayakkabının içine çoraplar
konulur, yüzdükten sonra bunlari daha rahat bulabilirler.
Bu noktada önerimiz: İki plastik torba (biri ayakkabılar için, ikincisi yüzdükten sonra
ıslak şeyler için) büyük bir alışveriş çantası “a la Ikea, Rewe, Aldi ...” çocukların
“esyalarini toplamasini” kolaylaştırir.
Yüzdükten sonra çocuklar kısa bir süre duş alırlar (şampuan / duş jeli olmadan),
ardından tekrar giyinme zamanı gelir.
Giyinme odasinda soyunup giyinirken cabuk hareket etmeleri gerekiyor. Bunun nasıl
daha koordineli bir şekilde ve kolay yapılabileceğini cocuklarinizla evde
deneyebilirsiniz.
Elbette her zaman gruplarımızın yanındayız ve yardım sağlıyoruz.
Cocuklara önce ıslak giysileri çıkarın, sonra kurulanin ve giyinmeye baslayin diyoruz.
Çocukların iclerine çok fazla tek parça giymeleri pratik olmuyor. Eve giderken
giydikleri kalin bir süveter kesinlikle bir fanila, tişört ve sweatshirt'in yerini alabilir. Kot
pantolonlar ve taytlar oldukça kullanışsızdır, eşofman altı giymeleri daha uygundur.

Schwimmclub Westerbach Eschborn e.V.; www.scwe.de
Geschäftsstelle: Langer Weg 68, 65760 Eschborn, Tel: 06173-9533239, Fax: 06173-9572509; E-Mail: info@scwe.de

Seite 2

Ne yazık ki çocukların saçlarını kurutmalarına izin verilmiyor, bu yüzden artık soğuk
mevsimde mutlaka yüzme çantasında BERE olmalı ve yüzdükten sonra da
takılmalıdır.
Desteğiniz ve bize olan güveniniz için teşekkür eder, sonbahar ve kışı çocuklarla
birlikte iyi ve başarılı bir şekilde geçirmeyi diliyoruz.

