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Nieuwe Corona maatregelen n.a.v. persconferentie op maandag 28 september 2020
Zoals u heeft kunnen vernemen in de laatste persconferentie zijn de bestaande Corona maatregelen aangescherpt
en/of uitgebreid en stel ik u daar graag van op de hoogte.
Alle tot nu toe gecommuniceerde maatregelen, zoals 1,5 m afstand houden, desinfecteren, etc. zijn nog steeds van
kracht, maar uitgebreid met het dringend advies van het dragen van een mondkapje in publiekstoegankelijke
ruimtes, de beperking van 30 personen in een ruimte en het eerder sluiten van horeca gelegenheden. Voor
sportaccommodaties geldt daarnaast dat de horeca totaal gesloten moet zijn, ouders/begeleiders hun kind(eren)
geen toeschouwer meer mogen zijn, dus alleen kunnen brengen en halen en met niet meer dan 30 personen in een
geschikte ruimte mogen blijven wachten. Uiteraard conformeren wij ons aan deze nieuwe maatregelen. We stellen
het dan ook op prijs wanneer u een mondkapje zou willen dragen in ons pand en u er rekening mee houdt dat onze
horeca gesloten is.
Bovenstaande betekent ook, dat vanaf heden ouders, begeleiders, familie en/of vrienden niet meer als
toeschouwers aanwezig mogen zijn bij de zwemlessen en/of het diplomazwemmen. U mag nog wel uw kind
afgeven bij het bad waar uw kind zwemt en helpen met het uitdoen van de bovenkleding. Zodra de overdracht met
de docent heeft plaatsgevonden dient u uit de zwemzaal direct naar buiten te lopen. Ongeveer 10 minuten voor het
einde van de zwemles kunt u de zwemzaal weer betreden en uw kind ophalen, kort douchen en aankleden in één
van onze kleedzalen. De 1,5 meter regel moet hierbij in acht worden genomen. Daarnaast vragen wij u nog steeds;
om met maximaal 1 begeleider per kind (geen broertjes/zusjes) naar de zwemles te komen, thuis de zwemkleding
aan te doen en 15 minuten vooraanvang van de zwemlessen pas bij Sportiom te arriveren.

›

Nieuwe routing zwemlessen tijdens COVID-19.
1) U komt binnen via de tourniquet, via kleedzaal 0 en volgt de huidige route naar het bad waar uw kind zwemt.
2) Zodra de overdracht met de docent heeft plaatsgevonden verlaat u het zwembad via de glazen nooddeur aan
de zijde van de parkeerplaats P1.
3) Tijdens de zwemlessen wacht u buiten of in uw auto.
4) 10 Minuten voor het einde van de zwemles komt u weer naar binnen via de glazen nooddeur en haalt u uw kind
op. De laatste 5 minuten van de les wordt er niet gespeeld, maar gewisseld met de nieuwe groep zwemles
kinderen.
5) U kunt uw kind kort laten douchen en aankleden in één van onze 6 kleedzalen en via de personeelsingang ons
pand weer verlaten.
6) Een medewerker van Sportiom zal bij de tourniquet aanwezig zijn om u op tijd binnen te laten, een andere
medewerker van ons zal de glazen nooddeur in het 25 meter bad bedienen om u tijdens de zwemles naar
buiten en naar binnen te laten.

›

Diplomazwemmen
Bovenstaande routing zullen wij ook toepassen bij het diplomazwemmen van zaterdag 3 oktober as. U als
ouder/begeleider kan/mag dus niet aanwezig zijn in de zwemzaal tijdens het diplomazwemmen.
Wij begrijpen dat dit een enorme teleurstelling voor u en uw kind zal zijn, maar de zwembadbranche is gebonden
aan deze maatregelen.
1) Wij vragen u uw kind thuis aan te kleden voor het diplomazwemmen. Zwemkleding aan en alvast de kleding
aan waarmee ze het water in moeten.
2) Neem een aparte tas mee voor de natte bovenkleding van uw kind en maak deze tas herkenbaar voor uw kind.
3) Zorg dat u 10 minuten voor aanvang van het diplomazwemmen in de (centrale) hal aanwezig bent. U wordt
door een medewerker van Sportiom benaderd wanneer u de zwemzaal in kunt lopen. Zorg dat u afstand houdt
en anderen hiermee niet in verlegenheid brengt.
4) In de zwemzaal legt u de tas waar de natte bovenkleding ingaat op een daarvoor aangewezen plaats en geeft u
uw kind af bij de dubbele deur het doelgroepenbad
5) Daarna verlaat u de zwemzaal via de glazen nooddeur en wacht u buiten of in uw auto. (Er zijn volstrekt
onvoldoende ramen om iedereen van buiten af naar het diplomazwemmen te laten kijken, dus verzoeken wij u
dit ook niet te doen).
6) Tegen het einde van het diplomazwemmen laten wij weer u binnen via de glazen nooddeur en kunt u uw kind
ophalen en aankleden.
7) Het behaalde zwemdiploma van uw kind wordt in de routing naar buiten via onze personeelsingang aan uw
kind overhandigd.
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Bovengenoemde nieuwe Corona maatregelen zijn door de overheid afgekondigd voor de komende 3 weken.
Mochten er na 3 weken weer aanpassingen volgen die consequenties hebben voor onze branche, dan stellen wij u
daarvan op de hoogte met een volgende nieuwsbrief.
›

›

Vragen aan de docent?
Heeft u een vraag aan een docent dan kunt u hiervoor een terugbelverzoek indienen via de receptie. U kunt ook
altijd een mail sturen naar manager Sport, c.vanoorschot@sportfondsen.nl. Uw mail wordt dan doorgestuurd naar
de juiste docent.
Wijzigen van zwemlestijd of dag?
U kunt dit mailen naar c.vanoorschot@sportfondsen.nl. Vermeld hierbij a.u.b.:
o Naam van uw kind
o Welke dag en tijd de zwemles nu gevolgd wordt.
o Welke nieuwe dag en tijd uw voorkeur heeft.
o Een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
U kunt dan op dinsdag tussen 13.00 & 14.30 uur terug gebeld/gemaild worden.

›

Leerlingvolgsysteem.
Sinds juni zijn wij gestart met een online platform waarbij u als ouder de vorderingen van uw kind kunt bekijken via
onze website. Om dit te bekijken dient u het volgende te ondernemen;
1) Ga naar onze website www.sportiom.nl
2) Ga naar de button zwemmen en klik aan: Leerling Volgen
3) Voer uw gebruikersnaam in; voor+achternaam van het kind (zonder tussenvoegsels, zonder hoofdletters
en aan elkaar geschreven)
4) Voer uw wachtwoord in; geboortedatum van het kind (dag-maand-jaar), twee karakters voor de dag en
de maand en 4 karakters voor het jaar.
Voorbeeld :
Gebruikersnaam
Wachtwoord

Joep van der Pas, geboren 20 mei 2013
= joeppas
= 20052013

Wanneer u deze of andere persoonlijke gegevens zou willen wijzigen, ga dan naar de webshop op onze website, log
in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en pas de gegevens aan. U kunt daar ook een foto van uw kind
uploaden. Deze foto wordt dan zichtbaar in het leerlingvolgsysteem van de docent van uw kind. Mocht het inloggen
niet lukken, stuur dan een mail naar c.vanoorschot@sportfondsen.nl.
›

Sportiom App.
Heeft u deze al gedownload op uw telefoon? Dit is de snelste manier om op de hoogte te geraken van alles binnen
Sportiom. Hier plaatsen wij onder andere ook de nieuwsbrieven, jaarkalender en andere informatie die u als gast
niet wil missen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen omtrent de verbouwing van ons recreatieve zwembad
Aquafun.

Met vriendelijke groet,
Sportiom ‘s-Hertogenbosch

Caroline van Oorschot
Manager Sport

