Zwemlessen t/m 12 jaar:
Door het COVID-19 virus is er een aangepaste routing in het AGO Zwembad, dus lees
onderstaande tekst goed door, zo bereid u uw zoon/dochter en u zelf goed voor.
Wij gaan er van uit dat onderstaande maatregelen door een ieder worden opgevolgd,
alleen dan kunnen alle kinderen hun zwemles blijven volgen.
U volgt dan ook te allen tijde de instructies van de medewerkers op.

Algemeen;
1. Er mag slechts 1 begeleider per leerling mee naar binnen; dus geen
broertjes/zusjes ongeacht de leeftijd
2. Direct na de activiteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de
badinrichting/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
3. Voor uitkleden hebben wij de hal, tijdelijk, omgebouwd tot omkleedruimte. Het
aankleden vindt plaats in de reguliere kleedkamers. Beide ruimtes zijn niet
gescheiden qua jongens/meisjes
4. Wij hebben in deze periode geen aparte dames/heren kleedkamers;

Aankomst;
1. Laat uw zoon/dochter voordat u de deur uit gaat, thuis nog naar de wc gaan;
2. Kom niet te vroeg, u mag 5 minuten voor aanvang van de les het gebouw pas
betreden.
3. Kom op tijd, dit voorkomt stagnatie in de doorstroming van de looproutes.
4. 5 minuten na de start van de zwemles gaat de voordeur op slot. Uw kind kan dan
niet meer de zwemles in.
5. Bij aankomst bij het zwembad hebben kinderen de zwemkleding al aan onder de
gewone kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangewezen plaats in de hal en
gaan vervolgens met een leskracht naar de zwemzaal;
6. Kinderen die met kleding aan moeten zwemmen ( badje 3,4 B en C ) trekken deze
kleding thuis al aan en nemen de droge kleding voor na de zwemles mee.

Omkleden;
1. U blijft in de grote hal. Zoek een plekje op 1 van de banken. Na het omkleden
blijft u op deze bank zitten totdat uw zoon/dochter wordt opgehaald
2. Op uw zitplaats is een sticker met dierprint geplaatst.
3. Onthoudt samen met uw zoon/dochter het diertje op de plek waar u zit ( deze
correspondeert bij het ophalen met de kleedkamer waar u uw zoon/dochter kunt
omkleden)
4. U neemt alle kleding mee naar buiten, er kan niets blijven liggen.
5. U gaat via de voordeur weer naar buiten.
6. Er wordt alleen na de zwemles kort gedoucht

Welke route wordt gebruikt als u uw zoon/dochter weer komt
ophalen;
1. 5 minuten voor het einde van de zwemles mag u naar binnen via de achteringang.
Deze bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw
( bij de grote parkeerplaats ).
2. U gaat naar de kleedkamer die correspondeert met het diertje op de bank bij het
brengen.
3. Hier zoekt u een plaats bij een groene pijl.
4. Uiteraard komt uw zoon/dochter naar dezelfde kleedkamer
5. Samen verlaten jullie het gebouw weer via de achteringang

De les;
1. Lessen duren 45 minuten,
2. Tijdens de zwemles wacht u buiten, in auto of elders,
3. Communicatie met leskrachten is alleen mogelijk via de mail.

Alleen voor nieuwe leerlingen die vanaf 1 september starten;
1. De eerste zwemles verwachten we uw zoon/dochter in zijn/haar eigen
zwemkleding;
2. De eerste zwemles zal de leskracht in de zwemzaal uw zoon/dochter een passend
easy swim pakje en een polsbandje gerelateerd aan het niveau geven;
3. Voor de lessen daarna; trek u zoon/dochter thuis al de zwemkleding en evt. easy
swim aan, en vergeet je polsbandje niet!

Wij wensen iedereen veel zwemplezier toe.

Met vriendelijke groet,
Het AGO Zwemteam

