De zwemlessen gaan weer beginnen…..
De zomervakantie is alweer bijna voorbij en dat betekent dat het
nieuwe seizoen weer gaat starten. Vanaf maandag 31 augustus zullen
alle zwemlessen, doelgroepen en momenten van banen zwemmen
weer volgens ons openstellingsrooster beginnen. Maar zoals u
inmiddels weet, zal dit in coronatijd anders gaan. Leidend hierbij is
het protocol ‘veilig zwemmen’, de richtlijnen van het RIVM en de 1,5
meter samenleving.
Voor het nieuwe seizoen houden we grotendeels het zwemlesrooster van voor de zomervakantie aan. De
zwemlestijden en overige wijzigingen vind u allemaal in deze brief.

Coronamaatregelen
Het ziet ernaar uit dat de beperkende maatregelen voorlopig nog wel even van kracht blijven. De
looproutes, alternatieve uitgang, momenten van desinfectie en vooral het bewaken van de 1,5 meter
norm blijven hetzelfde. En vooral dat laatste doen we samen! We houden afstand van elkaar bij
binnenkomst, bij de receptie, in de garderobe en wanneer we met z’n allen de zwemzaal inlopen als de
zwemles weer voorbij is.
Let op: doordat we bij de douche en stoomcabine deze norm niet kunnen waarborgen, blijven deze
voorlopig gesloten.

Leerlingvolgsysteem en niveaubriefjes
Een deel van de kinderen hebben 6 weken niet gezwommen, terwijl anderen één of meer zomerlessen
hebben gevolgd. Hierdoor kunnen de vaardigheden anders zijn dan voor de zomervakantie. Om de
veiligheid en communicatie met u als ouder/verzorger optimaal te houden, zal het testen de 2e week na
de zomervakantie plaatsvinden. De vorderingen en/of wijzigingen kunt u dan inzien in het
leerlingvolgsysteem.
Mocht uw kind voldoen aan alle eisen voor het volgende niveau, dan krijgt hij of 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 hetzelfde uitzien als voor de zomervakantie. We laten de
cyclus van 3 maanden los, waardoor uw kind elke week een afzwembriefje kan krijgen. Kinderen die aan
de afzwemeisen voldoen, zullen in kleine groepjes van maximaal 13 personen gaan afzwemmen. Het
afzwemmoment zal vooralsnog alleen op zondagmiddag plaatsvinden. Op het afzwembriefje vindt u meer
informatie over het ‘afzwemmen in coronatijd’.

Breng en haal uw kind alleen (geen broertjes en zusjes)
Graag herinneren we u nogmaals: 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. We
begrijpen het ongemak, maar vanwege de veiligheid kunnen wij hier echt geen uitzondering maken.
Het wegbrengen en ophalen van uw kind gaat hetzelfde als voor de zomervakantie. U kunt 10 minuten
voor aanvang van de lestijd naar binnen en volgt de aangegeven route richting de zwemzaal. Hier kiest u
een omkleedvak en wacht tot de instructeurs de kinderen bij zich roepen. Via de alternatieve uitgang kunt
u de zwemzaal weer verlaten.
Voor niveau 1 geldt: u wacht met uw kind in de garderobe. De instructeur zal de kinderen komen halen en
u loopt mee naar de zwemzaal. Wanneer de les begint verlaat u het bad via de ‘alternatieve uitgang’. Na
de zwemles brengt de instructeur de kinderen weer terug naar de ouders in de garderobe.

De instructeurs
Ook onze medewerkers moeten zich aan de richtlijnen van het RIVM houden. Dit betekent dat ook zij met
koorts- en verkoudheidsklachten geen les mogen geven en thuis moeten blijven. Het kan dus zijn dat uw
kind op een bepaald moment een andere instructeur krijgt dan hij of zij gewend is.
Daarnaast heeft er in de afgelopen maanden een wisseling in het instructieteam plaatsgevonden. Juf Ria is
van haar pensioen aan het genieten en meester Maarten heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Op dit
moment zijn wij nog bezig met het aantrekken van nieuwe zweminstructeurs en zullen de vaste
instructeurs van ons zwemteam de lessen geven.

Onze aanpassingen
Met een (klein) aantal klanten hebben we discussie gehad over de tijdswijziging, het alleen halen/brengen
van uw kind en de overige maatregelen m.b.t. het coronavirus. Dit doen we natuurlijk niet voor niets!
Want veiligheid staat bij ons voorop, en wanneer we ons niet aan de maatregelen houden, kan het
zwembad opnieuw gesloten worden. En dat proberen we natuurlijk uit alle macht te voorkomen.
Maar hier hebben we wel uw hulp bij nodig! Wij gaan dan ook niet in discussie over het coronavirus, de
opgelegde (landelijke) maatregelen en de aanpassingen binnen onze accommodatie. Niet bij de receptie,
niet per email en niet via social media. In deze onzekere tijd zullen we het samen moeten doen… Want
samen krijgen we corona onder controle!

Zwemlestijden in coronatijd

Alternatieve lestijden: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Oude tijd van de zwemles

Lestijd in coronaperiode (vanaf 31 augustus 2020)

14.40 – 15.30 uur

14.40 – 15.30 uur

15.30 – 16.20 uur

15.45 – 16.35 uur

16.20 – 17.10 uur

16.50 – 17.40 uur

Alternatieve lestijden: Donderdag
Oude tijd van de zwemles

Lestijd in coronaperiode (vanaf 31 augustus 2020)

15.00 – 15.50 uur

15.00 – 15.50 uur

15.50 – 16.40 uur

16.00 – 16.50 uur

16.40 – 17.10 uur

17.00 – 17.50 uur

Alternatieve lestijden: Zaterdag
Oude tijd van de zwemles

Lestijd in coronaperiode (vanaf 31 augustus 2020)

10.30 – 11.20 uur

10.00 – 10.50 uur

11.20 – 12.10 uur

11.05 – 11.55 uur

12.10 – 13.00 uur

12.10 – 13.00 uur

Alternatieve lestijden: Zondag
Oude tijd van de zwemles

Lestijd in coronaperiode (vanaf 31 augustus 2020)

8.30 – 9.15 uur

8.30 – 9.15 uur

9.15 – 10.00 uur

9.30 – 10.15 uur

