Beste zwemlesbezoeker,
Lees onderstaande goed door, zodat wij voor iedereen het zwemlesbezoek prettig kunnen laten
verlopen.
•

Bij binnenkomst van de accommodatie gaan we er vanuit dat jij en/of een van je gezinsleden
geen gezondheidsklachten heeft, zoals bijvoorbeeld hoesten, verkoudheid of koorts. Wees
maximaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Om de drukte te reguleren kan er
slechts 1 ouder/verzorger per kind meekomen.

•

Reinig je handen bij de daarvoor bestemde hygiënezuil.

•

Scan de leskaart bij de receptie.

•

Na het afwaarderen van de leskaart kleden de zwemleskinderen van bad 1, bad 2 en zwemvaardigheid 1 zich uit- en aan in de zwembadkleedkamers en/of wisselcabines. Na het
uitkleden van de kinderen verlaten de ouders/verzorgers de accommodatie. De kinderen gaan
zelfstandig naar de zwemzaal zonder ouders/verzorgers.
De zwemleskinderen van bad 3 A, 3B, 4, 5, B, C en zwemvaardigheid 2 en 3 kleden zich uit- 		
en aan in de sporthal kleedkamers. Zij kunnen zelfstandig naar de zwemzaal via de gewone
entreedeur zonder ouders. Na het uitkleden van de kinderen verlaten de ouders/verzorgers de
accommodatie.
De kinderen hebben thuis de badkleding al onder de kleding aangetrokken. Alleen zo 		
kunnen we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk kunnen uit- en aankleden en een vlotte 		
doorstroming van de groepen houden

•

Vijf minuten voor tijd kunnen de ouders/verzorgers de accommodatie via de ingang bij de
spiegelzaal weer betreden om hun kind op te halen en aan te kleden in de kleedkamers. De
kinderen van bad 1 en bad 2 komen na de zwemles zelfstandig naar de kleedkamers. 		
Als ouder/verzorger kun je daar je kind opvangen en aankleden.
De kinderen van bad 3 A, 3B, 4, 5, B, C en zwemvaardigheid 2 en 3 komen na de zwemles zelfstandig via de lange gang naar de sporthalkleedkamers. Als ouder/verzorger kun je daar je
kind opvangen en aankleden. De gekleurde lijnen zorgen ervoor dat je kind bij de juiste kleed
kamer terecht komt. Dit is dus dezelfde kleedkamer als waar je jouw kind uitkleed. Zie onderstaand het schema van de kleedkamers met de kleuren.

Tot slot
Houd er rekening mee dat uitgaand verkeer, voorgaat op inkomend verkeer. Volg de instructies van
de medewerkers op en wees lief en geduldig met elkaar!
Veel zwemplezier!
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KLEEDKAMER INDELING ZWEMLESSEN

Kleedkamer A1: Dames/meisjes Bad 3A + Bad 3B + Zwemvaardigheid 1
			
		Kleur Oranje
Kleedkamer A2: Heren/jongens Bad 3+ Bad 3B + Zwemvaardigheid 1
		Kleur Oranje
Kleedkamer B1: Dames/meisjes Bad 4 + Diploma B + C
		Kleur Geel
Kleedkamer B2: Heren/jongens Bad 4 + Diploma B + C
		Kleur Geel
Kleedkamer C1: Dames/meisjes Bad 5 + Diploma C+ Zwemvaardigheid 2 + 3
		
		Kleur Wit
Kleedkamer C2: Heren/jongens Bad 5 + Diploma C+ Zwemvaardigheid 2 + 3
		Kleur Wit
Kleedkamer zwembad Heren 1:

Heren Bad 1

Kleedkamer zwembad Heren 2:

Dames Bad 1

Kleedkamer zwembad Dames 1:

Heren Bad 2

Kleedkamer zwembad Dames 2:

Dames Bad 2

Wisselcabines: 			

Zwemvaardigheid 1
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