Beste zwemlesbezoeker,
Sinds 25 mei vinden onze zwemlessen weer plaats. Wij hebben onze accommodatie zo ingericht, dat
we een veilige omgeving kunnen bieden volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast hebben al
onze zwemonderwijzers een cursus ‘hoe om te gaan met 1,5 meter’ gevolgd.
Het uit- en aankleden van uw kind zal anders verlopen dan wat u gewend bent.
Belangrijke informatie voor de komende periode:
Op voorhand:
•
Zorg ervoor dat je kind al zwemkleding draagt bij binnenkomst.
•
Laat je kind thuis nog een bezoek brengen aan het toilet.
•
Zorg er zoveel mogelijk voor dat het abonnement online is opgewaardeerd.
•
Er mag slechts 1 ouder per leskind meekomen naar de zwemles.
Binnenkomst:
•
Maak verplicht gebruik van desinfectie.
•
Er is 1 rij bij de receptie voor het afwaarderen van de leskaarten.
•
Betaal in alle andere gevallen zoveel mogelijk (contactloos) met pin.
•
Bij verkoudheid, hoesten of koorts blijf je thuis.
Naar de zwemles:
•
Laat je kind zoveel mogelijk zelf omkleden, dit vindt plaats in de kleine kleedhokjes.
•
Neem de kleding als ouder in een zwemtas mee.
•
Voorafgaand aan de les wordt er gedoucht. Na de les wordt er geen gebruik gemaakt van de
douches.
Wachten tijdens de les:
•
Met de zwemtas loop je volgens de aangeven borden “UIT” naar buiten
•
Maak gebruik van de buitenruimte (hou voldoende afstand) of doe een boodschap in de tussentijd.
•
5 minuten voor tijd wordt u binnen geroepen en kunt u uw kind in het zelfde blok ophalen en
omkleden.
•
Het is wel noodzakelijk om 1,5 meter afstand te houden van de zweminstructeur en andere
ouders/begeleiders.
Hygiëne:
Wij hebben meerdere extra momenten ingepland om de accommodatie schoon en hygiënisch te
houden.
Vragen over de zwemlessen
Voor vragen over de zwemlessen kunt u mailen met hoofd zwemzaken Alexandra Glansdorp:
a.glansdorp@sportfondsen.nl
Tot slot
Volg de routing en instructies van de medewerkers op
en wees lief en geduldig met elkaar!
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