Beste ouder, verzorgers en kinderen,

maandag 18 mei 2020

We mogen weer beginnen!
In de afgelopen periode heeft de branche organisatie samen met deskundigen beoordeeld dat we
veilig kunnen gaan zwemmen, mits we ons aan diverse maatregelen houden. Zo is er een protocol
“Verantwoord zwemmen” en een “Protocol Veilig zwemmen in Corona tijd” opgesteld. Alle
afspraken of maatregelen die wij nemen komen voort uit deze documenten en dienen medewerkers
en gasten in acht te nemen. Alleen samen kunnen we zorgen dat we gezond kunnen gaan en blijven
zwemmen.
Vanaf woensdag 20 mei t/m zaterdag 30 mei 2020 gaan de zwemlessen van start voor de kinderen
die in het 25 meter bad zwemmen. Op doordeweekse dagen starten we dus met badje 3, 4 en 5.
Badje 3 is op de beweegbare bodem, badje 4 gaan kinderen oefenen voor het diploma A en ligt voor
het terras en in badje 5 oefenen kinderen voor hun diploma B of C. Dit is bij de duikplan. Donderdag
21 mei is er geen les in verband met Hemelvaart, vrijdag 22 mei geven we wel zwemles, ook al staat
dat niet in de jaarplanning. Na Pinksteren, dinsdag 2 juni starten we ook met de kinderen die in het
kleine bad zwemmen. Bad 1 en badje 2 dus en voor de zaterdag groep, de beginners van 14 maart
2020. Kinderen die 13 jaar of ouder zijn kunnen helaas nog niet starten, zij moeten immers onderling
afstand bewaren tot andere kinderen. Dit gaat dus nog niet. Mocht uw kindje nog erg angstig zijn
voor water, dan is het wellicht raadzaam om na de zomervakantie te starten met zwemles.
Graag maken we de volgende afspraken met u;
 De veiligheid en gezondheid van onze gasten, kinderen én de medewerkers staat voorop.
 Een kind komt met maximaal 1 begeleider uit hetzelfde huishouden. (Geen broertjes of zusjes).
 Kom niet met het openbaar vervoer.
 Alle basis regels als, handenwassen, 1,5 m afstand houden en thuisblijven bij klachten worden
nageleefd.
 De kinderen houden 1,5 m afstand van medewerkers en v.v. Voor kinderen onderling is dit niet
nodig.
 Douchen is helaas niet toegestaan.
 Zorg dat uw kind thuis de zwemkleding al aan heeft onder de gewone kleding. En laat uw kind
thuis vast naar het toilet gaan.
 Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de les naar binnen en scan de leskaart, zoals u gewend
bent. Loop met uw kind, via de aangegeven route direct naar de aangewezen plaats waar de
kinderen de boven kleding uitdoen. (Bij de banken nabij het bad waar uw kind zwemt).
 Aangezien onze kleedzalen te klein zijn voor alle ouders met kinderen vragen wij u daar geen
gebruik van te maken.
 Kleedzaal 1, 2 en 3 zijn bedoeld als doorgang op de heenweg. Kleedzaal 4, 5 en 6 zijn bedoeld als
doorgang na de zwemles.
 Draag aub aangepast schoeisel, bijvoorbeeld slippers, zodat u en uw kind de vloer niet vervuilen.
 Nogmaals, u kunt uw kind voor de les bij het bad waar uw kind zwemt omkleden.
 De kleding gaat in een tas en die bij de begeleider blijft. De lockers mogen niet gebruikt worden.
 Tijdens de zwemles blijft u op de bank nabij het gedeelte van het bad waar uw kind zwemt.
 U kunt uw kind aankleden in onze Sporthal. Om hier te komen gaat u in de lange gang achter de
kleedzalen rechts af richting een tussendeur. Volg de route borden naar onze Sporthal. Het
geslacht van de ouder bepaald waar u uw kind aankleed.
 U verlaat ons pand via de personeelsingang. Op die manier hebben we een éénrichtingsverkeer.

De zwemles
De kinderen zijn medio maart overgezet naar een volgend badje. Een enkel kind dient nog wat extra
te oefenen om ook naar het volgende badje te kunnen. We hopen dat dit snel gaat lukken.
De docenten zullen veelal vanaf de kant moeten lesgeven. Dit is een advies dat wij vanuit het
protocol hebben overgenomen. Uiteraard dienen onze docenten op 1,5 meter afstand van uw kind
te blijven. Normaal gaan de kinderen de laatste 5 minuten van de zwemles spelen, deze 5 minuten
gaan we gebruiken om veilig te wisselen met de volgende groep. Zodra de bel gaat, gaan de
groepen die les hebben gehad de zwemzaal uit en komen de groepen die gaan zwemmen de
zwemzaal in. Mogelijk dat we iets uitlopen omdat het wisselen meer tijd gaat vragen. Mocht uw kind
tijdens de les naar het toilet moeten, dan is hier bij uitzondering, gelegenheid voor.
Tijdens- en na afloop van- de les kunnen helaas geen vragen gesteld worden aan docenten. U kunt
wel een terugbelverzoek indienen bij de receptie of mailen naar sportiom@sportfondsen.nl.
Tot slot
We kunnen ons goed voorstellen dat sommige ouders en kinderen het nog erg spannend vinden.
Het is voor ons ook spannend om weer goed en veilig op te starten. We hebben er dan ook begrip
voor als u nog even niet komt. De lessen die nog op de leskaarten staan blijven geldig. Tot wanneer
dit zo blijft is nog niet bekend, u zult begrijpen dat dit beleid wel een keer eindig is.
Wij vragen uw begrip voor de afspraken en maatregelen die wij communiceren en gaan er vanuit dat
u zich daaraan kan conformeren. Mocht uit de praktijk blijken dat we afspraken moeten wijzigen,
dan zullen we dat doen en u opnieuw informeren. Alleen in goede samenwerking kunnen we de
kinderen weer laten zwemmen. De veiligheid en gezondheid staat voor iedereen voorop!

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en hoop u en uw kind weer snel te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Sportiom Sportfondsen

Caroline van Oorschot
Manager Sport

