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Zwemvaardigheid
verdient aandacht
Nederlanders leren leven met water en te spelen met water. Als we ergens goed in zijn, dan is
het wel in zaken die gerelateerd zijn aan water. We kunnen bruggen bouwen, Deltawerken maken,
dijken aanleggen en heel hard zwemmen. Op het moment van schrijven kampt Limburg met hoog
water, staat de Waalkade in Nijmegen blank en worden in mijn woonplaats schotten geplaatst
om het water van de Maas buiten het centrum te houden. Nederland is een waterland.
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verbetert de zwemvaardigheid natuurlijk niet. Met het
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WA AROM GEEN ZWEMONDERWIJS IN PRIMAIR ONDERWIJS?
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