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UCLL-docente leert kinderen zwemmen zonder zwembad
Kinderen en (groot)ouders welkom op workshop en lancering boek op Campus
Hertogstraat in Heverlee
Steeds meer kindjes gaan op zwemles, en toch lijken ze daar steeds minder op voorbereid.
Ongeoefend in spel, en vaak nog met angst voor water staan ze aan de rand van het bad
de leerkracht aan te kijken die het allemaal moet oplossen. Maar wat als je veel
vaardigheden om te zwemmen eigenlijk beter al eerder had geleerd, lang voor die eerste
les?
UCLL-docente Tine Sleurs schreef daarom een boek vol tips: ‘Zwemmen zonder zwembad’.
I.s.m. Academia Press geeft ze op zaterdag 13 mei een gratis workshop voor baby’s,
peuters, kleuters en hun (groot)ouders en leerkrachten op UCLL’s Campus Hertogstraat in
Heverlee. Kindjes behalen er hun brevetje: 'Ik kan zwemmen zonder zwembad'.
Evenement & persmoment zaterdag 13 mei
10u-11u
vorming voor leerkrachten
10u-12u
kinderen leren zwemmen zonder zwembad in een speciaal parcours:
 natte zaal met ‘kinder-carwash’ en andere wateractiviteiten
 droge zaal met oefeningen rond lichaamsbewustwording
 babyzaal met schelpen voor de niet-stappertjes
11u
vraag- en antwoordmoment voor pers
Locatie: UCLL, Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee
Contact ter plekke
Tine Sleurs, docente Lerarenopleiding, UC Leuven-Limburg: 0473 737 669
Sophie Dejaegher, uitgever, Academia Press: 0485 310 535
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Pers kan een gratis recensie-exemplaar aanvragen via info@academiapress.be.

Perscontact
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, UC Leuven-Limburg
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931
Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

