Instructies zwemlessen
We zijn verheugd dat we weer mogen starten met het geven van zwemlessen. Want om
Nederland zwemveilig te maken is zwemles, en het onderhouden van de zwemvaardigheid,
erg belangrijk. Uiteraard gelden ook bij de zwemlessen de richtlijnen van het RIVM. Onze
zweminstructeurs dienen op 1,5 meter afstand van het kind te blijven. Maar als de situatie
daar om vraagt, is het wel mogelijk dat zij binnen de 1,5 meter afstand komen.

Om de zwemlessen op een veilige wijze te laten verlopen, gelden onderstaande regels. U
wordt dringend verzocht u hier met uw kind aan te houden. Onze ervaring is dat het voor
de gewenning helpt als u uw kind voorbereidt op de nieuwe situatie. Zo proberen we er
samen voor te zorgen dat het hervatten van de zwemlessen zo prettig mogelijk verloopt.

Voor de zwemlessen gelden onderstaande instructies:



Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar het bad.
Per kind is één begeleider toegestaan. Broertjes en zusjes mogen helaas nog niet mee



volgens de landelijke richtlijnen.
Bij de kassa moet u het abonnement en de leskaart van het kind laten zien aan de



medewerker.
Betalingen bij de kassa kunnen alleen via PIN.



Houd uw kind in uw directe omgeving.



Houd bij binnenkomst 1,5 meter afstand van de andere zwemlesbezoekers.



Bij aankomst hebben de kinderen de badkleding onder de gewone kleding aan. De



kinderen kleden zich buiten om op de aangewezen plekken. De kleedhokken worden
alleen gebruikt als u weer naar huis gaat. U kunt de kleding laten liggen op de


omkleedplek.
De begeleider mag op de aangewezen plaatsen op het terrein blijven wachten totdat
de zwemles afgelopen is. U blijft op een afstand van 1,5 meter ten opzichte van de
andere begeleiders.



De zweminstructeur staat op een centrale plaats om uw kind op te halen.



De zweminstructeur zal na de zwemles uw kind weer terug begeleiden naar de



centrale plaats.
Na het aankleden verlaat u via de normale route weer het zwembad.

