Zwemles in Coronatijd
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Beste bezoekers,
Vanaf 25 mei a.s. gaan onze deuren weer open en daar zijn we
natuurlijk heel blij mee! Wel gelden er strikte voorwaarden waar wij
aan moeten voldoen om open te mogen. Leidend hierbij is het
protocol van Sportfondsen Nederland, de 1,5 meter samenleving en
de overige maatregelen van het RIVM.
Uw kind kan dus weer heerlijk komen zwemmen, maar dit zal niet
gaan zoals u in het verleden gewend bent. Om u zo goed mogelijk te
informeren over de nieuwe gang van zaken, hebben wij de
belangrijkste punten in deze brochure vermeld.
Het team van zwembad de Hooghe Waerd kan niet wachten om u
weer te begroeten en in beweging te brengen.
Tot binnenkort!
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Aanpassingen in onze accommodatie
De afgelopen periode hebben wij ons voorbereid op een
verantwoorde opening van ons bad. Hierbij staan de 1,5 meter
afstand tussen volwassenen en de overige richtlijnen van het RIVM
centraal.
In onze accommodatie zijn looproutes aangegeven zodat bezoekers
elkaar niet kruisen. Niet toegankelijke ruimtes zijn afgeplakt en op
meerdere plekken zijn er 1,5 meter stickers aangebracht om
voldoende afstand te bewaren.
Volgens de vernieuwde protocollen wordt de accommodatie
veelvuldig schoongemaakt, is het mogelijk om uw handen te
desinfecteren en hebben we extra ruimte in het opstellingsrooster
gecreëerd voor een ordelijke gang van zaken.

Ouder/Kind
Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om met meerdere
familie leden naar het zwembad te komen. Kom alleen met uw kind,
en laat broertjes en/of zusjes thuis. Hierin kunnen wij geen
uitzondering maken.

Bij binnenkomst (en routing)
Bij binnenkomst (5 minuten voor aanvang) vragen wij u om allereerst
uw handen te desinfecteren bij de aangegeven plek. Tevens kunt u
hier blauwe overschoentjes pakken en deze om uw schoenen doen.
Bij de zuil kunt u uw zwemleskaart er doorheen halen, en wordt er
een les afgeboekt. Uw volgt daarna de aangewezen looproute,
waarna u uitkomt in het wedstrijd bad. Hier zijn vakken gemaakt waar
de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Hier kleedt u uw kind om (kinderen
hebben de zwemkleding al onder normale kleding aan). Deze
spullen blijven daar liggen, aangezien er geen gebruik gemaakt kan
worden van de kluisjes. Nadat de zwemles begonnen is, verlaat u het
wedstrijdbad door de aangewezen looproute te volgen richting de
uitgang. Het is niet toegestaan om te blijven zitten tijdens de
zwemles.
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Tijdens de zwemles
Voor kinderen geldt de regel om 1,5 meter afstand van elkaar te
houden niet. Dit geldt echter wel voor de kinderen t.o.v. de
zweminstructeur/instructrice. Er wordt dan ook vanaf de kant les
gegeven, en alleen in nood zal de 1,5 meter regel worden verbroken.
Het kan voorkomen dat uw kind een andere instructeur/instructrice
krijgt. Houdt hiermee dus rekening. Mocht het noodzakelijk zijn, bent
u wel welkom op de tribune.

Na de zwemles
U mag 5 minuten voordat de les is afgelopen, het wedstrijd bad weer
betreden. De looproute is hetzelfde als aan het begin van de
zwemles. Aan het eind van de les worden de kinderen naar u
gestuurd, en kleedt u uw kind ook weer om in de aangewezen vakken
in de zwemzaal. Het is dus niet toegestaan om gebruik te maken van
de garderobe. Als u klaar bent met omkleden, volgt u de looproute
weer richting uitgang. Het is dus niet toegestaan om af te wijken van
de aangewezen looproute.
TIP: Neem een grote handdoek mee, aangezien de omkleed
vakken in het wedstrijdbad zijn.

Zwemleskaart
Vanwege het noodgedwongen stopzetten van de zwemlessen,
worden de zwemleskaarten automatisch met 10 weken verlengd.
Betalingen en/of verlengingen van de leskaart, vragen we u zoveel
mogelijk via de webshop te doen. De betaling zal plaatsvinden via
een betaal link.

Zomerlessen
Wij zullen de zomervakantie aangrijpen om extra lessen aan te
bieden. Houdt onze website in de gaten voor meer informatie.
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Leerling Volg Systeem
Bij elk niveau geeft de instructeur de komende tijd les op de kant. Dit
geldt dus ook voor de ondiepe groepen.
Omdat de kinderen meerdere weken niet hebben gezwommen, zullen
de vaardigheden hoogstwaarschijnlijk iets verminderd zijn. Om de
veiligheid en communicatie optimaal te houden, zal er het 2e
zwemlesmoment opnieuw getest worden. De vorderingen en/of
wijzigingen kunt u dan inzien in het leerlingvolgsysteem.

Niveau briefjes
Mocht uw kind voldoen aan alle eisen voor het volgende niveau,
krijgen zij een briefje mee. De instructeur zal zorgen dat uw kind in
het volgende badje geplaatst zal worden, en zal tevens een bandje
meegeven dat bij het bijbehorende badje hoort. U hoeft hiervoor dus
niet meer langs de receptie. Mocht u een vraag hebben over de
zwemles specifiek, stuur dan een mail naar
zwemzaken.ijsselstein@sportfondsen.nl

Diploma zwemmen
Het diploma zwemmen zal er de komende tijd ook heel anders
uitzien. Hoogstwaarschijnlijk zullen kinderen die aan de afzwemeisen
voldoen, in kleine groepjes van maximaal 8 personen gaan
afzwemmen. Het afzwemmoment zal op een doordeweekse dag
plaatsvinden. Wanneer uw kind aan het afzwemmen toe is, krijgt hij of
zij een week van tevoren een afzwembriefje.

Kijkweek
Normaal gesproken hebben wij eenmaal in de 3 maanden een
kijkweek moment. Deze komen helaas te vervallen, omdat de 1,5
meter niet gegarandeerd kan worden.

Versie 18 mei 2020

Suggesties en opmerkingen
Heeft u nog ideeën, vragen of opmerkingen, dan horen wij dat
natuurlijk graag! U kunt ons hiervoor bellen op 030-6881739 of door
een email te sturen naar ijsselstein@sportfondsen.nl.

Voor het hele zwembad geldt (huisregels):









Gebruik zoveel mogelijk de afwaardeerzuil en betaal bij
voorkeur online of per pin.
Trek uw badkleding thuis al aan en neem een tas mee om
uw (natte) spullen in te doen.
Ga vooraf aan uw zwembadbezoek al naar het toilet
U kunt vooraf en na afloop niet douchen
Alle klanten houden 1,5 meter afstand van het personeel
Alle aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te
worden.
Vragen en opmerkingen graag niet via de receptie stellen,
maar door te bellen of een email te sturen.
De horeca is gesloten tot minimaal 1 juni 2020.

Niet naar het zwembad
Als u een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden
dan mag u het zwembad niet betreden. Dit geldt ook wanneer een
huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts (boven 38 graden)
en/of benauwdheid. Bent u of huisgenoot weer 24-uur klachtenvrij,
dan bent u weer welkom bij het zwembad.
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Meer informatie
Op onze informatiepagina op de website houden we u zo goed
mogelijk op de hoogte van alle wijzigingen. We vragen u deze pagina
regelmatig te bekijken. Mocht u een andere vraag hebben, neem dan
gerust contact met ons op via 030-6881739 of door een email te
sturen naar ijsselstein@sportfondsen.nl.

Gebruik van QR code
Via de Playstore of Appstore kunt u zoeken naar een QR code
scanner. Deze installeert u op uw telefoon of tablet en kunt hiermee
de onderstaande QR codes scannen. Zo wordt u doorgeleid naar de
juiste pagina’s op onze website.

Informatie

Webshop

Informatie op de website
Updates over zwemles in coronatijd:
www.sportfondsenijsselstein.nl/artikel/informatie-corona
Webshop (kaart verlengen en Leerling Volg Systeem):
https://029webshop.nexusportal.nl/
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